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Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. június 1-jén hozott – 

 

194/2021. (VI. 1.) határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda felújítási munkáinak kivitelezésére lefolytatott 

beszerzési 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 Dombóvári Százszorszép Óvoda részéről lefolytatott, 

„Százszorszép Óvoda két vizesblokkjának felújítása, belső burkolások, felnőtt WC 

felújítása” elnevezéssel 2021. május 17. napján indult közbeszerzésen kívüli 

beszerzési eljárásában az alábbi döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 6. A. ép. 1. em. 7. 

"MIND-ÉP" Mindszentgodisai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 

7370 Sásd, Mártírok u. 5.  

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó 

esetek egyike sem áll fenn. 

Dombóvár Város Polgármestere 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 ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 6. A. ép. 1. em. 7. 

- 

Pontszám - - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 9 380 620 - 



Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményessé nyilvánításához szükséges 

2 388 387,- Ft összegű többletfedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 

biztosítja. 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. június 1. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. június 1-jén hozott – 

 

195/2021. (VI. 1.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatási 

tartalmának felülvizsgálatát megalapozó tanulmány elkészítésére lefolytatott 

beszerzési 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 „Dombóvár város autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálata, az utazási 

igényekhez igazodó új vonalhálózat és menetrend kialakítása” elnevezéssel 2021. 

május 19. napján indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásában az alábbi 

döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. 

1117 Budapest, Buda-part tér 2. 

Mobilissimus Kft. 

1093 Budapest, Lónyay u. 34. 3. em. 21. 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó 

esetek egyike sem áll fenn. 

Dombóvár Város Polgármestere 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 Mobilissimus Kft. 

1093 Budapest, Lónyay u. 34. 3. em. 21. 

- 

Pontszám - - 
Ajánlati ár (Ft, 

nettó) 
5 974 000 - 

 



Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. június 1. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


