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JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. szeptember 20-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

122/2018. (IX. 20.) JÜKB határozata 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú, 
„Komló-Pet fi tér és környezetének rehabilitációja„ elnevezés  pályázathoz kapcsolódó „Komló-
Pet fi tér és környezetének rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás bontási jegyz könyvét, az 
eljárás lezárásra vonatkozó összegzés tervezetét megvitatta és jóváhagyta, valamint az eljárást lezáró 
döntését meghozta. Mindezek értelmében a következ  határozatot hozza: 
  

1. A bizottság a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Korintex Global Kft. (7666 
Pogány, Zrínyi u. 3/b.) és a Walter K faragó Bt. (7781 Sárok, Kossuth L. u. 1.) közös 
ajánlattev ket hirdeti ki az eljárás 1. részajánlati körének nyerteseként.   

 
2. A bizottság a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Wolfbau Team Épít ipari 
és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány D  5.) ajánlattev t hirdeti ki az eljárás 2. 
részajánlati körének nyerteseként.   
 

3. A bizottság a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a projektet támogató Irányító Hatóság a 
3. részajánlati körben lév  futófolyosó korszer sítésének elhagyását engedélyezte, miután a 
megvalósításához szükséges saját forrást Komló Város Önkormányzata nem tudja biztosítani.   

 
4. A bizottság a közbeszerzési eljárás 4. részajánlati körében lefolytatott eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Péter’99 Épít ipari, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7300 Komló, Táncsics Mihály u. 6/d.) ajánlattev t 
hirdeti ki az eljárás 4. részajánlati körének nyerteseként.   

 
A bizottság utasítja az aljegyz t, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a tárgyi 
közbeszerzési eljárás értékelésér l az ajánlattev ket tájékoztassa. 
 
Határid : 2018. szeptember 30. 
Felel s: dr. Müller József aljegyz  
 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. 113.§ 9. bekezdésének figyelembevételével a 
nyertes ajánlattev kkel a vállalkozási szerz déseket megkösse, az alábbiak szerint: 
 

1. részajánlati kör esetében nettó 207.874.986.-Ft + Áfa összeggel, 
2. részajánlati kör esetében nettó 166.900.000.-Ft + Áfa összeggel, 
4. részajánlati kör esetében nettó 21.975.493.-Ft + Áfa összeggel. 

 
Határid : 2018. október 30. 
Felel s: Polics József 

k.m.f. 
 
dr. Vaskó Ern  s.k.                            Szarka Elemér s.k. 
címzetes f jegyz        bizottság elnöke 
 
Kiadmány hiteléül: 


