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Tisztelt Képviselő-testület! 

A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 kódszámú, Épületenergetikai korszerűsítés a 
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén elnevezésű projekthez kapcsolódó beru-
házás megvalósítására a kivitelezésre lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett, a leg-
jobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer értékelési szempontja szerinti érté-
keléssel várhatóan legkedvezőbbnek minősülő ajánlattevő ajánlati ára a következő a 
pályázatban rendelkezésre álló fedezethez képest: 

Ajánlattevő Nettó ajánla-
ti ár (Ft) 

Rendelkezésre 
álló nettó fe-

dezet (Ft) 

Különbözet 
(Ft) 

Többletfede-
zet igény (Ft, 

bruttó) 
Első helyezett váro-
mányos ajánlattevő 

117.298.386 110.954.100 6.344.286 8.057.243 

Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrendben a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság hozza meg a végső döntést, amely a testületi ülés előtt 2018. június 
27-én feltételesen megszületik, azonban az eredményessé nyilvánításhoz szükséges 
többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület hatásköre. 

Az Illyés Gyula Gimnázium energetikai korszerűsítésének megvalósulása érdekében 
kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. 

Amennyiben pozitív döntés születik, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés három 
napon belül kiküldésre kerül, a szerződés megkötésének várható időpontja 2018. július 
eleje. 

 
Határozati javaslat 

az Illyés Gyula Gimnázium energetikai korszerűsítéséhez 
szükséges többletfedezet biztosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai kor-
szerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén” című és TOP-3.2.1-15-
TL1-2016-00026 azonosítószámú támogatási szerződés keretében gimnázium felújítá-
sára, energetikai korszerűsítésére lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítá-
sához 8.057.243,- Ft többletfedezetet biztosít.  
 
Határid ő: 2018. július 10. – vállalkozási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda 
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