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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  115. §-a szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Böl-

csődéje felújítása” elnevezéssel. A műszaki tartalom összefoglaló jelleggel az alábbi: 

 

• Akadálymentesített WC, bejárat és parkoló, valamint parkolóhelyek létesítése; 

• Pavilon villanyszerelése, PVC burkolás, hideg burkolat részleges felújítása; 

• Pavilonok és folyosó belső festése-mázolása; 

• Terasz és járdák térkövezése, belső pavilonokat elválasztó új 1 m magas kerítés 

létesítése. 

 

Az eljárás megindításakor meghatározott becsült érték nettó 57.874.000,- Ft volt, ehhez az 

állami támogatással együtt a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. 

 

Az ajánlattételi határidő (2021. október 22. – 12:00) lejártáig három ajánlat érkezett. A leg-

jobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékelés-

sel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlati ára nettó összegben 6.960.000,- Ft-tal haladja 

meg a rendelkezésre álló fedezetet, ami bruttó 8.839.200,- Ft többletfedezetet igényel.  Az 

eljárás akkor nyilvánítható eredményessé, ha az ajánlatkérő a többletfedezetet biztosítani 

tudja. A Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrendben a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést a testületi ülést megelőző ülésén, az ered-

ményessé nyilvánításhoz szükséges többletfedezet biztosítása azonban értelemszerűen a 

Képviselő-testület hatásköre. 

 

Tekintettel arra, hogy a Bölcsőde életében e feladatok elvégzése jelentős pozitívumként ér-

tékelhető, kérem a képviselő-testület támogatását. 

 

Határozati javaslat 

többletfedezet biztosításáról a Bölcsőde felújítására lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményességéhez 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvári Százszorszép Óvo-

da Tündérkert Bölcsődéje felújítása” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárás eredmé-

nyességéhez 8.839,200,- Ft többletfedezetet biztosít az önkormányzat 2021. évi költégveté-

se terhére. 

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


