Dombóvár Város Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018.
október 15-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
239/2018. (X.15.) sz. bizottsági határozat
az Erzsébet u. 16. bontására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvár,
Erzsébet utca 16. épület bontása” elnevezéssel 2018. augusztus 29. napján indított, a
Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b)
pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a
213/2018. (V. 31.) képviselő-testületi 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 ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja:
Ajánlattevő
neve, címe
Topa és Társa
Építési Kft.
7090 Tamási,
Dózsa Gy. u.
100.

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

Indokolás
Az eredeti ajánlat vizsgálatát követően Ajánlattevő ajánlata nem felel meg
az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumban, valamint a
jogszabályban meghatározott feltételeknek, mivel Ajánlattevő ajánlatában
nem csatolta az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró
személy aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírási-mintáját.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az
ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata
alapján történt.

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) pontban ismertetett és a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki:
1. helyezett
Ajánlattevő
Pontszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Kovi-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35.
1.000,000
5.074.631

Záradék:
A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a szükséges fedezetet a Képviselő-testület
biztosítsa.
Amennyiben a fedezetet az ajánlatkérő nem tudja biztosítani:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelenné nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege
(4.304.107,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Határidő: a fedezetről szóló képviselő-testületi döntést követő három munkanapon
belül az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Talapka Rudolf bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Dombóvár, 2018. október 15.
Talapka Rudolf sk.
bizottsági elnök
Kivonat hiteléül:

Dombóvár Város Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018.
október 15-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
240/2018. (X.15.) sz. bizottsági határozat
az EFOP-1.5.3 rendezvényszervezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a
„Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-2017-00063” elnevezéssel 2018. szeptember
12. 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 121/2018. (III. 29.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott
bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé
nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében:
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.

1. és 2. rész

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 ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében:
Ajánlattevő
neve, címe
Tinódi Ház
Közművelődési
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár,
Hunyadi tér 25

Érvénytel
enség
jogcíme
Kbt. 73. §
(1) bek. e)
pont

Ajánlati
rész
1. és 2.
rész

Indokolás

Hiánypótlás keretében a 4. számú mellékletet javított,
kiegészített tartalommal nyújtsa be, és az Ajánlattételi
felhívás V.2.) pontjában foglaltaknak megfelelően jelölje
meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.
Hiánypótlás keretében az 5. számú mellékletet javított,
kiegészített tartalommal nyújtsa be.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.
Hiánypótlás keretében a 8. számú mellékletet javított,
kiegészített tartalommal nyújtsa be.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, 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 szereplő és a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlati rész
1. rész:
Rendezvényszervezés
Dombóvár településen
2. rész:
Rendezvényszervezés
egyéb településeken

1. helyezett
Ajánlattevő
Pontszám
Ajánlati ár
Ajánlattevő
Pontszám
Ajánlati ár

FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.
950,000
nettó 40.942.000,- HUF
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.
950,000
nettó 17.572.000,- HUF

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Talapka Rudolf bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Dombóvár, 2018. október 15.
Talapka Rudolf sk.
bizottsági elnök
Kivonat hiteléül:

Dombóvár Város Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2018.
október 15-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
241/2018. (X.15.) sz. bizottsági határozat
az EFOP-3.9.2 rendezvényszervezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a
„Rendezvényszervezés EFOP-3.9.2-16-2017-00047” elnevezéssel 2018. szeptember
12. 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 121/2018. (III. 29.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott
bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé
nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében:
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.

1. és 2. rész

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 ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében:
Ajánlattevő
neve, címe
Tinódi Ház
Közművelődési
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár,
Hunyadi tér 25

Érvénytel
enség
jogcíme
Kbt. 73. §
(1) bek. e)
pont

Ajánlati
rész
1. és 2.
rész

Indokolás

Hiánypótlás keretében a 4. számú mellékletet javított,
kiegészített tartalommal nyújtsa be, és az Ajánlattételi
felhívás V.2.) pontjában foglaltaknak megfelelően jelölje
meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.
Hiánypótlás keretében az 5. számú mellékletet javított,
kiegészített tartalommal nyújtsa be.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.
Hiánypótlás keretében a 8. számú mellékletet javított,
kiegészített tartalommal nyújtsa be.

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, 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 szereplő és a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlati rész
1. rész:
Rendezvényszervezés
Dombóvár településen
2. rész:
Rendezvényszervezés
egyéb településeken

1. helyezett
Ajánlattevő
Pontszám
Ajánlati ár
Ajánlattevő
Pontszám
Ajánlati ár

FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.
950,000
nettó 78.121.000,- HUF
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.
950,000
nettó 52.874.600,- HUF

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Talapka Rudolf bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Dombóvár, 2018. október 15.
Talapka Rudolf sk.
bizottsági elnök
Kivonat hiteléül:

