
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

január 10-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

1/2022. (I. 10.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a „Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III.” tárgyban lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Szigetsor-

Vasút szegregátumok rehabilitációja_III.” elnevezésű 21143/2021 számú ajánlati 

felhívással indult EKR001289172021 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 lefolytatott nyílt eljárásban 

– a képviselő-testületi hatáskörgyakorlás során hozott 100/2020. (XII. 4.) polgármesteri 

határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést 

hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja 

a megjelölt részek tekintetében: 

 

Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda u. 14. 

1-2. rész 

 

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

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlati 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 ajánlati 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 VI.3.5) és VI.3.6) pontjában ismertetett és a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint 

hirdeti ki: 

 
Ajánlati rész  1. helyezett 

1. rész: 

Lakásfelújítások 

Ajánlattevő Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda u. 14. 
Pontszám 850 
Nettó ajánlati ár 

(HUF) 
199 991 338 



Többletjótállás 

vállalása (hónap) 
0 

Környezetvédelmi 

vállalások (db) 
4 

2. rész: Közösségi 

nyitott tér kialakítása 

Ajánlattevő Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda u. 14. 
Pontszám 850 
Nettó ajánlati ár 

(HUF) 
98 871 066 

Többletjótállás 

vállalása (hónap) 
0 

Környezetvédelmi 

vállalások (db) 
4 

 

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

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. január 10.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 


