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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra benyújtott pályázat alapján a Pénz-

ügyminisztériumtól 96 millió Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat a Dombó-

vári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítására. Ehhez a szükségsze-

rűen vállalt (11,92%-os) önerő összege 13.285.686,- Ft, vagyis majdnem 110 millió Ft 

a fejlesztés összértéke, amelyből több, mint 30 millió Ft eszközbeszerzés. 

 

Az épületfelújítás műszaki tartalma összefoglaló jelleggel az alábbi: útfelújítás, parko-

ló létesítés, járdák felújítása, terasz kialakítása, villamos hálózat felújítása, aljzat bur-

kolat cseréje, vizesblokk csempe burkolatának javítása, akadálymentes WC kialakítá-

sa, falfelületek festése, nyílászárók mázolása. 

 

A tervezői költségvetés alapján az építés becsült nettó értéke 57.874.000,- Ft, tehát az 

aktuális közbeszerzési értékhatárt eléri, így közbeszerzési eljárás lefolytatása válik 

szükségessé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

alapján.  

 

Annak érdekében, hogy az eljárás megindításának feltételei összeálljanak, a Kbt. 28. 

§-a alapján szükséges az eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - 

megfelelő alapossággal előkészíteni. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a be-

csült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét do-

kumentálni. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meg-

határozott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés becsült értékének megállapításakor 

a megfelelő tervek alapján a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem 

régebben készült költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési 

beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. 

 

A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább 

háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és dönté-

si javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy tes-

tület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 3. pontjában teszek javasla-

tot. A jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya sze-

rinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. 

 

A Közbeszerzési Szabályzat értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság 

javaslata alapján. 

 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és 

a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának meghatá-

rozására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők köré-

nek meghatározására a polgármester jogosult. 
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Tekintettel arra, hogy ez a beszerzés a 2021. évi módosított Közbeszerzési Tervben 

nem szerepel, akkor járunk el jogszerűen, ha az eljárás megindítása előtt a közbeszer-

zési tervet is módosítja testület. Ehhez indoklásul az szolgál, hogy a támogatást, amely 

lehetővé teszi a beruházás megvalósítását, a közbeszerzési terv elfogadását követően 

nyertük el. A módosításra javasolt közbeszerzési terv az eredetihez képesti változás 

kiemeléssel az előterjesztéshez mellékletét képezi. 

 

I. Határozati javaslat 

az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 

módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja, és felkéri a polgármes-

tert, hogy jogszabályok szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal – a módosított közbeszerzési terv közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítására irányu-

ló közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítása” elnevezésű közbeszer-

zési eljárás megindítását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) alapján, és felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az 

eljárásban való közreműködésre: 

 

A bírálóbizottsági tag neve A Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

a kiválasztásra kerülő műszaki ellenőr közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

a kiválasztásra kerülő közbeszerzési 

szakértő 

közbeszerzési 

 

Határidő: 2021. szeptember 30. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester



Dombóvár Város Önkormányzata 

2021. évi módosított közbeszerzési terve 

 Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 

fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

1. Villamosenergia beszerzés - Dombóvár 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2021. első negyedév 2022. első negyed-

év 

2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony 

magasépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § (1) bekezdés 

alapján lefolytatott nyílt 

eljárás 

2021. első negyedév 2021. harmadik 

negyedév 

3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-

Vasút magasépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2021. második ne-

gyedév 
2021. negyedik 

negyedév 

4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-

Vasút mélyépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § (1) bekezdés 

alapján lefolytatott nyílt 

eljárás 

2021. első negyedév 2021. negyedik 

negyedév 

5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Kakasdomb 

magasépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § (1) bekezdés 

alapján lefolytatott nyílt 

eljárás 

2021. első negyedév 2021. negyedik 

negyedév 

6. Térségi Sport- és Szabadidőcentrum engedé-

lyezési tervének elkészítése 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2021. második ne-

gyedév 

2021. harmadik 

negyedév 

7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 A Dombóvári 

József Attila Általános Iskola energetikai kor-

szerűsítése 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § (1) bekezdés 

alapján lefolytatott nyílt 

eljárás 

2021. első negyedév 2021. negyedik 

negyedév 

8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, 

Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő fel-

újítása 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2021. második ne-

gyedév 
2021. negyedik 

negyedév 

9. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparte-

rület fejlesztése és új iparterület kialakítása  

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2021. második ne-

gyedév 
2021. negyedik 

negyedév 

10. Térségi Sport- és Szabadidőcentrum kiviteli 

tervének elkészítése 

1 Uniós eljárásrend nyílt eljárás 2021. harmadik ne-

gyedév 

2021. negyedik 

negyedév 
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11. Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az 

Őrház utca és IX. utca közötti szakaszán, a 

Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi par-

kolóig tartó szakaszán és a Széchenyi utca 

teljes hosszán 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § (1) bekezdés 

alapján lefolytatott nyílt 

eljárás 

2021. harmadik ne-

gyedév 

2021. negyedik 

negyedév 

12. Dombóvár Fő utca I. ütem – nyugati utcarész, 

Fő utca II. ütem – keleti utcarész és Ady Endre 

utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk-

ciója tervezési munkái a TOP-2.1.3-16-TL1 

pályázat keretében 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2021. harmadik ne-

gyedév 

2022. első negyed-

év 

13. Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjének felújítása 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § (1) bekezdés 

alapján lefolytatott nyílt 

eljárás 

2021. negyedik ne-

gyedév 

2022. első negyedév 

 


