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Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

október 29-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

53/2021. (X. 29.) sz. bizottsági határozat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítására 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje felújítása” elnevezéssel 2021. október 11. 

napján indított EKR001288212021 azonosító számú, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti 

eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. §-a 

alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 239/2021. (IX. 14.) Kt. határozattal 

jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

 

IMOBAU Építőipari Kft. 

7200 Dombóvár, III. u. 63. 

"MIND-ÉP" Mindszentgodisai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 

7370 Sásd, Mártírok u. 5. 

MRD-Invest Group Kft. 

7342 Mágocs, Vásártér út 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. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 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 közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési módszer 

alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő IMOBAU Építőipari Kft. 

7200 Dombóvár, III. u. 63. 

- 

Pontszám 700,000 - 



Vállalkozói díj (nettó Ft) 64 834 000 - 
Kötelező 24 hónapos 

jótálláson felül vállalt 

többlet-jótállás ideje 

(hónap) 

0 - 

 

Záradék: 

A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a szükséges többletfedezetet a Képviselő-

testület biztosítsa. 

 

Amennyiben a többletfedezetet az ajánlatkérő nem tudja biztosítani: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

eredménytelenné nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó 

57 874 000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 

Határidő: a fedezetről szóló képviselő-testületi döntést követő három munkanapon 

belül – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. október 29.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 


