
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

101/2017. (VIII. 24.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 számú, „A Komló város területén 
lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” cím  pályázathoz kapcsolódó kötelez  nyilvánosság 
biztosítása”elnevezés  pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat eredményét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 

I. Kötelez  nyilvánosság biztosítása 
 

1. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 38.) ajánlata érvényes, 
2. Hegyhátmédia Kft.   (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) ajánlata érvényes, 
3. Ferling PR Kft.   (7621 Pécs, Mária u. 8.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Hegyhátmédia Kft. (7300 

Komló, Kossuth L. u. 34.) tette, 
 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 34.) 

 
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására. 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
II. Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése 

 
1. M Mérnöki Iroda Kft.  (7624 Pécs, Mátyás Király utca 23.) ajánlata nem érkezett meg, 
2. „Építész Kör” Kft.   (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) ajánlata nem érkezett meg, 
3. Nagy és Perényi Kft.  (7624 Pécs, Budai Nagy a. u. 1.) ajánlata nem érkezett meg, 

 
4. A Kiviteli és engedélyes tervdokumentációk elkészítése tárgyú beszerzési eljárás keretében tett 

ajánlattételi felhívásra a felkért vállalkozók árajánlatai a megadott határid ig nem érkeztek meg. 
5. Az eljárás eredménytelen volt. 
6. A beszerzés tárgyában új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 
A Bizottság utasítja a jegyz t, a szükséges intézkedések megtételére 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2017. augusztus 24. 
Felel s: Polics József polgármester, dr. Vaskó Ern  jegyz  
 

k.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ern  s.k.                  dr. Makra István Edéné s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


