
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 14-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

238/2021. (IX. 14.) Kt. határozat 

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 

polgármestert, hogy jogszabályok szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal – a módosított közbeszerzési terv közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. szeptember 14. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 14-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

239/2021. (IX. 14.) Kt. határozat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 

„Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítása” 

elnevezésű közbeszerzési 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 

 

 

Dombóvár, 2021. szeptember 14. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 14-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

240/2021. (IX. 14.) Kt. határozat 

az MRD-Invest Group Kft. részére ingatlanbérleti lehetőség biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és támogatja 

az MRD-Invest Group Kft.-nek a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú Élelmiszeripari 

komplex fejlesztés című pályázati konstrukció keretében megvalósítani kívánt 

fejlesztési elképzelését, és egyetért az alábbi ingatlan vállalkozás részére történő 

bérbeadásával a következő feltételekkel: 

 

a. a bérlet tárgya a dombóvári 4583 hrsz.-ú ingatlan telekalakításából létrejövő, 

a Gunarasi út mellett elhelyezkedő 9.947 m2 nagyságú terület, 

 

b. a bérlet időtartama legfeljebb a támogatott projekt - növényi tej alapú 

termékek előállításával foglalkozó új üzem - fenntartási időszakának vége, 

 

c. a bérleti díj: 12,- Ft/m2/hónap. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés tartalmának 

jóváhagyására és megkötésére.  

 

Határidő: 2021. szeptember 20. – a bérleti szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. szeptember 14. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 14-

i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

241/2021. (IX. 14.) Kt. határozat 

a Térségi Sport- és Szabadidőcentrum tervezési munkáinak elvégzésére 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvári 

Szabadidő-, és Sportcentrum tervezése” elnevezéssel 2021. június 18. napján 

EKR000418012021 azonosító számmal indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti uniós nyílt 

eljárásban – a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

131/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal jóváhagyott bírálóbizottság 

javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevők a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt 

felhívásnak hiánytalanul eleget tettek, műszaki-szakmai szempontból 

alkalmasak a szerződés teljesítésére, velük szemben kizáró ok nem áll fenn: 

 

1.) HAJÓS ÉPÍTÉSZ IRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

6726 Szeged, Töltés u. 30/b.)  

 

2.) PERFEKTUM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1036 

Budapest, Perc u. 2.)  

Indokolás: Az ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek, ajánlatuk 

minden tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok, továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, 

esetükben a Kbt. 73. §. (1)-(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat 

érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn. 

 

2. A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt 

részszempontok és súlyszámok, illetve a II.2.5) és VI.3.) pontjában ismertetett és 

a közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési módszer 

alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

 



I. helyezett 

 

Ajánlattevő neve: Hajós Építész Iroda Kft.  

Ajánlattevő székhelye: 6726 Szeged Töltés Utca 30/b. 

 

Értékelési szempont  

Értékelési szemponttal 

érintett szakember 

neve 

Vállalás, érték 

Nettó vállalási ár  126.000.000,- Ft 

Az M/2.1. alkalmassági feltételre 

megjelölt szakember jogosultság 

megszerzéséhez szükséges 

gyakorlati időn felüli 

többlettapasztalata (0-36 hónap 

között kerül értékelésre) 

Hajós Tibor 
36 (283) hónap 

többlettapasztalat 

Az M/2.2. alkalmassági feltételre 

megjelölt szakember 

közhasználatú építmény statikai 

tervezésében szerzett többlet 

tapasztalata (min. 0, max. 7 db) 

Inokai Zsolt 7 (8) db 

Az M/2.3. alkalmassági feltételre 

megjelölt szakember közcélú 

úszómedence vízgépészeti 

tervezésében tervezőként szerzett 

többlet szakmai tapasztalata (min. 

0, max. 15 db közcélú 

úszómedence vízgépészeti 

tervezése vehető figyelembe) 

Sallai Zoltán 15(20) db 

Az M/2.4. pontban bemutatott 

szakember legalább 450 kW 

beépített gépészeti teljesítményű, 

közhasználatú építmény 

tervezésében tervezőként szerzett 

többlet szakmai tapasztalata (min 

0, max. 5 db, legalább 450 kW 

beépített gépészeti teljesítményű, 

közhasználatú építmény tervezése 

vezető figyelembe) 

Kisapáti Szilárd 5 (6) db 

Az M/2.5. pontban bemutatott 

szakember közhasználatú 

építmény beltéri világítás 

tervezésében tervezőként szerzett 

többlet tapasztalata (min. 0, max. 

5 db) 

Molnár Sándor 5. (6) db 

 



II. helyezett 

 

Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2. 

 

Értékelési szempont  

Értékelési szemponttal 

érintett szakember 

neve 

Vállalás, érték 

Nettó vállalási ár  147.522.376 ,- Ft 

Az M/2.1. alkalmassági 

feltételre megjelölt szakember 

jogosultság megszerzéséhez 

szükséges gyakorlati időn 

felüli többlettapasztalata (0-36 

hónap között kerül értékelésre) 

Czigány István 
36 hónap 

többlettapasztalat 

Az M/2.2. alkalmassági 

feltételre megjelölt szakember 

közhasználatú építmény 

statikai tervezésében szerzett 

többlet tapasztalata (min. 0, 

max. 7 db) 

Baratta Egon Károly 7 db 

Az M/2.3. alkalmassági 

feltételre megjelölt szakember 

közcélú úszómedence 

vízgépészeti tervezésében 

tervezőként szerzett többlet 

szakmai tapasztalata (min. 0, 

max. 15 db közcélú 

úszómedence vízgépészeti 

tervezése vehető figyelembe) 

Niebling István 15 db 

Az M/2.4. pontban bemutatott 

szakember legalább 450 kW 

beépített gépészeti 

teljesítményű, közhasználatú 

építmény tervezésében 

tervezőként szerzett többlet 

szakmai tapasztalata (min 0, 

max. 5 db, legalább 450 kW 

beépített gépészeti 

teljesítményű, közhasználatú 

építmény tervezése vezető 

figyelembe) 

Németh Imre 5 db 

Az M/2.5. pontban bemutatott 

szakember közhasználatú 

építmény beltéri világítás 

Sándor Dávid 5 db 



tervezésében tervezőként 

szerzett többlet tapasztalata 

(min 0, max 5 db) 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül - az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. szeptember 14. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 
 


