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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az előző eljárás eredménytelensége miatt újabb közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást 

folytattunk le „Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület nyílászáróinak cseréje” elneve-

zéssel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 31. § (1)-(8) bekezdése, 

illetőleg a 375/2018. (XI. 29.) határozattal jóváhagyott Beszerzési Szabályzat előírásai sze-

rint. 

Az eljárás megindításakor meghatározott szakmai alapú becsült érték nettó 8 064 222,- Ft 

volt. A 2021. június 7. napján egyidejűleg három gazdasági szereplőnek megküldött felhí-

vásra a 2021. június 16. - 10:00 órai ajánlattételi határidőig egy ajánlat érkezett.  

A szakmai bizottság megállapította, hogy az egyetlen ajánlattevő ajánlata érvényes, nettó 

ajánlati ára 1 448 506,- Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló nettó fedezetet, ami bruttó 

összegben 1 839 603,- Ft többletfedezetet igényel. Az eljárás akkor nyilvánítható eredmé-

nyessé, ha az ajánlatkérő önkormányzat a többletfedezetet biztosítani tudja. 

A becsült érték alapján az eljárás eredményéről való döntés bizottsági hatáskörben születik. 

Tekintettel arra, hogy a Fecskeház épületén e munkák elvégzése rendkívül fontos, továbbá 

energiamegtakarítást eredményez, javaslom az eredményességhez szükséges többletfedezet 

biztosítását. Megjegyzendő, hogy ez az eljárás lényegesen kedvezőbb ajánlati árral lehet 

eredményes, mint az előző, amelyet kénytelen volttam a fedezetet jelentősen meghaladó ár 

miatt eredménytelenné nyilvánítani. 

 

Határozati javaslat 

többletfedezet biztosításáról a Dombóvár, Teleki u. 14. alatti lakóépület nyílászárócse-

réjének kivitelezésére lefolytatott újabb beszerzési eljárás eredményességéhez 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án kihirdetett 

veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján gyako-

rolva – a „Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület nyílászáróinak cseréje” elnevezésű 

közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásának eredményességéhez 1.839.603,- Ft összegű 

többletfedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
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 polgármester 


