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Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. október 1-jei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

168/2019. (X. 1.) sz. bizottsági határozat 

 

a 2019. évi járdaprogramban való részvételre benyújtott kérelmek elbírásáról  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

381/2018. (XI. 29.) Kt. határozatban kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja a 

2019. évi járdaprogramban való részvételre benyújtott alábbi kérelmeket: 

 

Cím 
Kérelmezett 

m2 

Dombóvár, Buzánszky u. 11. 22,5 

Dombóvár, Buzánszky u. 13. 23,5 

Dombóvár, IV. u. 60. 19,5 

Dombóvár, Tinódi u. 4. 16 

Dombóvár, Kazinczy sor 9. 30 

Dombóvár, Kazinczy sor 7. 30 

Dombóvár, Báthory u. 18. 66 

Dombóvár, Szent Vendel u. 51. 17 

Dombóvár, Kosztolányi u. 33. 26 

Dombóvár, Móra F. u. 34. 23 

Dombóvár, Kisfaludy u. 18. 23,5 

Dombóvár, IV. u. 54. 15 

Dombóvár, I. u. 8. 22,5 

Dombóvár, Dankó P. u. 4. 16 

Dombóvár, Kisfaludy u. 7. 24 

Dombóvár, Gesztenye u. 1. 26 

Dombóvár, Erdősor u. 7. 26 

Dombóvár, Bezerédj utca 60. 10 

Dombóvár, Berzsenyi u. 25. 28,5 

Dombóvár, Vörösmarty utca 96. 24,5 

Dombóvár, Liszt Ferenc utca 7. 22,5 

Összesen 512 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

kérelmezőkkel szerződést kössön. A megállapodásban a kérelmezőnek vállalnia 

kell, hogy az érintett járdaszakaszon az ingatlanról való csapadékvíz-kivezetést 

szabályossá teszi, vagy azt tartály segítségével megszünteti. 

 

 



2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja Dombóvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének, hogy vizsgálja meg a 2019. évi járdaprogram 

folytatásának, illetve a program végrehajtásához szükséges fedezet biztosításának 

lehetőségét a 2019. október 1-je után beadott kérelmek jóváhagyása érdekében. 

 

Határidő: 2019. október 31. – a szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2019. október 1.   

 

 

Talapka Rudolf sk. 

bizottsági elnök 

 
 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. október 1-jei rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

169/2019. (X. 1.) sz. bizottsági határozat 

az „Építési beruházás - Mászlony” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Mélyépítési 

munkák elvégzése a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú - „Mászlony 

– oázis az agrársivatagban” című pályázat keretében elnevezéssel 2019. 

szeptember 3. napján indított, a Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a 

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 113. § alkalmazásával 

lefolytatott nyílt eljárásban – a 213/2018. (V. 31.) Kt. határozattal jóváhagyott 

bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 

továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. § (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll 

fenn. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja: 

 
Ajánlattevő 

neve, címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

RP-SC Holding 

Szolgáltató Kft. 

7761 

Kozármisleny, 

Viola u. 21. 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő ajánlata csak egy árazott költségvetést tartalmaz, a 

„2_mászlony árazott RPSC”  elnevezésűt mind excel, mind az ajánlathoz 

csatoltan pdf formátumban, mely a „Mászlony, Fecske, Fülemüle, és a 

Cinege utcák építése összekötő út kereszteződés nélkül” munkákra 

vonatkozó költségvetést tartalmazza, a teljes „Mászlony , Összekötő út a 

Fülemüle-Cinege utca között, a kereszteződések, és a kitérő szigetek 

kiépítésével” munkákra vonatkozó „árazatlan költségvetés - Mászlony 

Összekötő” megnevezésű költségvetés hiányzik.  

Az Ajánlattevő által benyújtott „2_mászlony árazott RPSC” elnevezésű 

költségvetés sem tartalmazza az „árazatlan költségvetés - Mászlony 

Összekötő” elnevezésű költségvetés tételeit. 

Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata nem teljes körű, nem a teljes, az 

ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 



meghatározott műszaki tartalomra adott ajánlatot, és az árazott 

költségvetés a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül nem 

hiánypótolható, ezért ajánlata nem felel meg az Ajánlati felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. 

INVESTMENT 

Mérnöki és 

Fővállalkozó Kft. 

7400 Kaposvár, 

Kontrássy u. 1. 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő ajánlatában csatolta Ajánlati nyilatkozatát, melyben nem 

került megjelölésre, hogy az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 26. § foglaltak szerinti az eljárást megindító felhívásban előírt 

építési-szerelési biztosítással rendelkezik-e, melyet jelen projektre 

kiterjeszt, illetve amennyiben nem rendelkezik, azt a szerződés aláírásáig 

megköti. 

Ajánlatkérő megállapította továbbá, hogy a nyilatkozat cégszerű 

aláírására nem került sor, azon az aláírásra jogosult kézjegye nem, csak a 

gazdasági társaság bélyegző lenyomata szerepel. 

Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán csatolta a felhívás III.1.3) Műszaki, 

illetve szakmai alkalmasság M.2.1./ pontjában előírt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés során igénybe venni kíván kapacitást 

nyújtó szervezettel kötött előszerződést, mely nem tartalmazza a Kbt. 65. 

§ (12) bekezdésében foglalt az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételére szóló meghatalmazást. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 

ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 

alapján történt. 

 
Nagy Útépítő 

Kft. 

1054 Budapest, 

Honvéd u. 8. 1/2 

 Ajánlattevő ajánlatában csatolta a „Nyilatkozat az alkalmassági 

feltételekről”, valamint „árazott költségvetés Mászlony összekötő” 

megnevezésű .pdf kiterjesztésű dokumentumokat, melyek azonban az 

EKR rendszerből történő letöltést követően nem nyithatók meg, a fájlok 

hibájára tekintettel azok nem olvashatók. 

Ajánlattevő Ajánlatához csatolta „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M.2.1. pontban rögzített szakember vonatkozásában” megnevezésű 

dokumentumot az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság M.2.1./ pontban rögzített szakember vonatkozásában kelt 

B.S. szakember szakmai önéletrajzát többlettapasztalatról, a 3. értékelési 

részszempontra megajánlás alátámasztásának igazolására, mely a 

szakember korábbi projektek ismertetésére vonatkozó, kezdési és 

befejezési időpontjait év pontossággal jelöli meg, azonban ez alapján 

nem állapítható meg pontosan a szakmai önéletrajzban megjelölt 

gyakorlati idő mértéke. 

Ajánlattevő Ajánlatához csatolta „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M.2.2.” megnevezésű dokumentumot az ajánlati felhívás III.1.3) 

műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2./ pontban rögzített 

szakember vonatkozásában kelt B.S. szakember szakmai önéletrajzát 

többlettapasztalatról, a 3. értékelési részszempontra megajánlás 

alátámasztásának igazolására, mely a szakember korábbi projektek 

ismertetésére vonatkozó, kezdési és befejezési időpontjait év 

pontossággal jelöli meg, azonban ez alapján nem állapítható meg 

pontosan a szakmai önéletrajzban megjelölt gyakorlati idő mértéke. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 

ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 

alapján történt. 

Ajánlattevő felvilágosítás nyújtás kertében mutassa be, hogy az általa a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakember miként felel meg az Ajánlattételi 

felhívás III.1.3) M.2.1/ és M.2.2/ pontjában előírt alkalmasság 

követelménynek vagy jelöljön helyette más szakembert. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felvilágosítás kéréssel fordult az 

ajánlattevő felé, az ajánlattevő felvilágosítás nem nyújtott, az elbírálás 

eredeti ajánlata alapján történt. 



A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. § 

(2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 

értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt részszempontok és 

súlyszámok, illetve a II.2.13) pontjában ismertetett és a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 

szerint hirdeti ki: 

 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

- 

Pontszám 900,000 - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 27 739 100 - 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás 

tekintetében 

Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2019. október 1.   

 

 

Talapka Rudolf sk. 

bizottsági elnök 

 
 

Kivonat hiteléül: 

 


