Dombóvár Város Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
2016. július 21-ei rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
227/2016. (VII. 21.) sz. bizottsági határozat

az útburkolati jelek festésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvár
Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő úthálózaton és burkolt
közterületeken az útburkolati jelek felújító festése” elnevezéssel 2016. július 07-én
indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja:
E-Pannon Kft.
8200 Veszprém, Táncsics u. 2.
Festett-Jel Kft.
2030 Érd, Domokos u. 3.
Harsányi Ferenc ev.
8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 59.
Magyar Plastiroute Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4.
Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban
foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek
megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának
VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll
fenn.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok
figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár
értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki:
1. helyezett
Ajánlattevő
Összehasonlítási érték
Terelővonal felújító festése (Ft/m2,
nettó)
Elsőbbségadás vonal festése,
háromszöggel (Ft/db, nettó)
Parkolók festése (Ft/db, nettó)
Rokkant parkolóhely jelzés festése
(Ft/db, nettó)
Veszélyt jelző cikkcakk vonal festése
(Ft/m, nettó)
Forgalom elöl elzárt terület
sraffozása és körülhatárolása (Ft/m2,

2. helyezett

Festett-Jel Kft.
2030 Érd, Domokos u. 3.
12
1.250

-

3.100

-

856
1.550

-

233

-

1.550

-

nettó)
Keresztirányú útburkolati jel festése
(Ft/m2, nettó)
Sárga tartós útburkolati jel és
szimbólum festése (Ft/m2, nettó)
Fehér tartós útburkolati jel festése
(Ft/m2, nettó)

1.450

-

5.200

-

4.800

-

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Talapka Rudolf bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2016. július 21.
Talapka Rudolf sk
bizottsági elnök

Kivonat hiteléül:

Dombóvár Város Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
2016. július 21-ei rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
228/2016. (VII. 21.) sz. bizottsági határozat
a Pannon u. 5. épület szerkezet megerősítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a
„Dombóvár, Pannónia u. 5. 20 lakásos garzonház és orvosi rendelő átalakítása,
függőfolyosó statikai megerősítése és homlokzati függönyfal építése” kivitelezési
munkái elnevezéssel 2016. június 14-én indított, a Kbt. Harmadik Része szerinti
nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt.
115. § alkalmazásával lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban – a
44/2016. (II.11.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata
alapján – az alábbi végső döntést hozza:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé
nyilvánítja:
Berill Invest Befektetési és Építési Kft.
6724 Szeged, Árvíz u. 40.
Faber Technik Kft.
6725 Szeged, Kisfaludy u. 40.
„Szakóca SP” Generálkivitelező Kft.
6723 Szeged, Csuka u. 37/B.
Indokolás: Az ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés
teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek, ajánlatuk minden
tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,
továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetükben a Kbt. 73. §. (1)(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem
áll fenn.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja:
Ajánlattevő
neve, címe
New Contex
Kft.
7683 Cserdi,
Fő u. 59.

Érvénytelenség
jogcíme
Kbt. 73. § (1)
bek. a) pont

Indokolás
Az ajánlattevő ajánlata a 2016. június 29. 10:00 ajánlattételi határidő
lejárta után, a bontási eljárás lezárását követően 2016. június 29-én
12:15-kor érkezett, ezért a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján
érvénytelen, mivel az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották
be.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok
figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás j) 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 értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki:

Ajánlattevő
Pontszám
Ajánlati ár

1. helyezett

2. helyezett

Faber Technik Kft.
6725 Szeged, Kisfaludy u. 40.
160,00
nettó 30.499.997,- Ft

-

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Talapka Rudolf bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2016. július 21.
Talapka Rudolf
bizottsági elnök

Kivonat hiteléül:

