
 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. december 1-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

177/2018. (XII. 1.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
azonosítószámú, A Komló város területén lév  piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 
elnevezés  pályázathoz kapcsolódó „Komlói piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” 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 Landan Invest 
Ingatlanhasznosító Kft. (1089 Budapest, K ris utca 29. fsz.1.) ajánlattev t 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 Benkala Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C ép. fszt.1.) 
ajánlattev t hirdeti ki az eljárás 2. részajánlati körének nyerteseként.   
 

3. A bizottság a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Benkala Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C ép. fszt.1.) 
ajánlattev t hirdeti ki az eljárás 3. részajánlati körének nyerteseként.   

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

eredményesnek nyilvánítja és Bíráló Bizottság javaslata alapján a Wolfbau Team 
Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (7630Pécs, Kisbalokány d  5.) 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. december 31. 
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 239.445.508.-Ft + Áfa összeggel, 
2. részajánlati kör esetében nettó 187.507.941.-Ft + Áfa összeggel, 
3. részajánlati kör esetében nettó   29.077.207.-Ft + Áfa összeggel, 
4. részajánlati kör esetében nettó   39.370.076.-Ft + Áfa összeggel. 

 
Határid : 2018. december 31. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
  
 
 

k.m.f. 
 
 

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


