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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 27-én hozott – 

 

4/2021. (I. 27.) határozata 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00003 azonosító számú projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő 

bírálóbizottságról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntés hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata „A dombóvári Szigetsor-Vasút 

szegregátumok rehabilitációja” című projekt mélyépítési munkáinak 

elvégzésére - a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

74/2020. (XI. 11.) polgármesteri határozat alapján nyertes ajánlattevővel - 

létrejött vállalkozási szerződést megszünteti arra tekintettel, hogy a projektben 

közreműködő szervezet nem fogadta el a kiviteli tervdokumentációt. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata újabb közbeszerzési eljárást indít a módosított 

tervek alapján a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-0003 azonosító számú, „A dombóvári 

Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt részét 

képező mélyépítési munkálatok kivitelezésére „Mélyépítési munkák - TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00003” elnevezéssel. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági tag neve A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdés szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

 

 



Határidő: 2021. január 31. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. január 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 27-én hozott – 

 

5/2021. (I. 27.) határozata 

a „DARK - Magasépítési munkák” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva - a „DARK - Magasépítési munkák” elnevezéssel 2020. 

december 8. napján EKR001226672020 azonosítóval indított, a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti 

eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. 

§-a alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a Dombóvár Város 

Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 82/2020. (XI. 27.) határozatával jóváhagyott bírálóbizottság 

javaslata figyelembevételével – az alábbi végső döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja: 

Ajánlattevő 

neve, címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

Alfa-Invest 

Építőipari 

Tervező és 

Kivitelező 

Kft. 

7400 

Kaposvár, 

Gr. Apponyi 

Albert u. 10. 

Kbt. 73. § (1) bek. 

e) pont 

Az árazott költségvetést nem nyújtotta be XLS formátumban 

egyik ajánlati részre sem.  

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget 

biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az 

elbírálás eredeti ajánlata alapján történt. 

Az 1. ajánlati rész esetében az Ajánlatkérő által kiadott „TOP 

DVÁR Erzsébet u.2.A8-árazatla-építész.xls” elnevezésű 

árazatlan költségvetés részét képezte az Elektromosenergia-

ellátás, villanyszerelés munkanem is, mely költségsort 

Ajánlattevő a benyújtott szakmai ajánlatban 0 Ft-tal jelölte meg. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felvilágosítást kért, az 

ajánlattevő felvilágosítást nem adott, az elbírálás eredeti 

ajánlata alapján történt. 

Baudai 

Építőipari 

Szolgáltató 

és 

Kereskedelmi 

Kft. 

Kbt. 73. § (1) bek. 

e) pont 

Az árazott költségvetést nem nyújtotta be XLS formátumban 

egyik ajánlati részre sem.  

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget 

biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az 

elbírálás eredeti ajánlata alapján történt. 

Az 1. ajánlati rész esetében az Ajánlatkérő által kiadott „TOP 

DVÁR Erzsébet u.2.A8-árazatla-építész.xls” elnevezésű 



7400 

Kaposvár, 

Zárda u. 14. 

árazatlan költségvetés részét képezte az Elektromosenergia-

ellátás, villanyszerelés munkanem is, mely költségsort 

Ajánlattevő a benyújtott szakmai ajánlatban 0 Ft-tal jelölte meg. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felvilágosítást kért, az 

ajánlattevő felvilágosítást nem adott, az elbírálás eredeti 

ajánlata alapján történt. 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárást valamennyi részajánlati körben 

eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel 

kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatásra 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. január 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 27-én hozott – 

 

6/2021. (I. 27.) határozata 

a „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016- 

00004 azonosító számú projekt magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

újabb közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő 

bírálóbizottságáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

1. Dombóvár Város Önkormányzata újabb közbeszerzési eljárást indít a TOP-

4.3.1-15-TL1-2016-0004 azonosító számú, „DARK – Dombóvári Akcióterületi 

Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 

területeken” elnevezésű projekt részét képező magasépítési munkálatok 

elvégzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján, 

a közbeszerzés tárgya: DARK – Magasépítési munkák. 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

Bírálóbizottsági tag neve A Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

Határidő: 2021. február 5. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Dombóvár, 2021. január 27. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



 


