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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Irányító Hatóság 2019.02.28-án támogatásban részesítette az önkormányzat TOP-
7.1.1-16-H-046-1 pályázati felhívásra beadott „Szigeterdei Közösségi Tér” című 
kulcsprojektet. A 100%-os támogatás összege 135.999.981 Ft.  
A rendelkezésre álló adatokból az bizonyosnak látszik, hogy a beszerzés értéke az ak-
tuális közbeszerzési értékhatárt eléri, tehát közbeszerzési eljárás lefolytatása válik 
szükségessé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
alapján. 
Annak érdekében, hogy az eljárás megindításának feltételei összeálljanak, a Kbt. 28. § 
alapján szükséges az eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - 
megfelelő alapossággal előkészíteni. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a be-
csült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét do-
kumentálni. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meg-
határozott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés becsült értékének megállapításakor 
a megfelelő tervek alapján a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem 
régebben készült – szükség esetén a közbeszerzés megkezdésének időpontjára aktuali-
zált – költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházás-
sal kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt.  
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább 
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és dönté-
si javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy tes-
tület részére. A bizottság személyi összetételére a határozati javaslat tesz ajánlást. A 
jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. 
Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság 
javaslata alapján. 
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának meghatá-
rozására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők köré-
nek meghatározására a polgármester jogosult. 
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig történik meg, jelen eljárást 
tartalmazni fogja. 
A közbeszerzési szakértő versenyeztetéssel kerül kiválasztására, az eljárás lebonyolítá-
sa, illetőleg a szaktanácsadás a nyertes ajánlattevő feladata lesz. 
 



 
3

Határozati javaslat 
a „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Szigeter-

dei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról a köz-
beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az 
eljárásban való közreműködésre: 
 

Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakérte-
lem 

dr. Szabó Péter Gyula jogi 
Gyergyák János közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
a nyertes ajánlattevő felelős akkredi-
tált közbeszerzési szaktanácsadója 

közbeszerzési 

 
Határid ő: 2019. április 30. – az eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 
 
 


