Dombóvár Város Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
2016. november 16-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
303/2016. (XI. 16.) sz. bizottsági határozat
a betlehemi installációra lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Betlehemi
kompozíció Víztoronynál történő elhelyezéséhez 6 db installációs elem gyártása és
helyszínre szállítása” elnevezéssel 2016. november 07-én indult közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja:
Ignácz Imre ev.
7224 Dúzs, Kis u. 12.
Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban
foglaltaknak, esetében Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának
VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll
fenn.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja:
Ajánlattevő
neve, címe
Cseppkő Invest
Managment
Zrt.
1137 Budapest,
Katona József
u. 14. 3/3

Érvénytelenség
jogcíme
Beszerzési
Szabályzat VII.2.
c) pont: egyéb
módon nem felel
meg az
ajánlattételi
felhívásban
meghatározott
feltételeknek, ide
nem értve az
ajánlat
ajánlatkérő által
előírt formai
követelményeit

Indoklás
Az ajánlattevő benyújtott ajánlatában sem a felolvasólap, sem az
ajánlattevői nyilatkozat nem eredeti példányban került benyújtásra,
amivel nem felelt meg az ajánlattételi felhívás 10. pontjában
foglaltaknak.
Az ajánlattevő a felolvasólapon borítékbontáson ismertetésre kerülő
adatként megjelölt ajánlati árat nem tüntette fel, amivel nem felelt meg
az ajánlattételi felhívás 11.10. pontjában foglaltaknak.
Az ajánlattételi felhívás értelmében e tartalmi hiányosságok
hiánypótlással nem orvosolhatók.
Ajánlattételi felhívás 10. pont:
Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 7. pontjában megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlatkérő által kért példányszám: 1 db eredeti papír alapú példány (az eredeti példány az
ajánlattevő nyilatkozataira vonatkozik, egyéb igazolások, dokumentumok egyszerű
másolatban is elegendőek).
Ajánlattételi felhívás 11.10. pont:
Az ajánlat elejére kérjük csatolni a jelen ajánlattételi felhívás 1. mellékleteként megküldött
felolvasólapot, kitöltve és cégszerű aláírással ellátva. A felolvasólap minden ajánlattevő
szempontjából releváns rovatát ki kell tölteni, azon semmilyen változtatás nem hajtható
végre, mert az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.

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

2. helyezett

Ajánlattevő
Pontszám
Ajánlati ár (Ft, nettó)
ebből I. ütem
II. ütem

Ignácz Imre ev.
7224 Dúzs, Kis u. 12.
2.501.280

-

1.297.080
1.204.200

-

-

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2016. november 16.
Simon István
bizottsági elnökhelyettes

