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2018. április 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

42/2018. (IV. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat 
VI.4. pontjában foglaltak alapján a „Komló, önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és – a bíráló bizottság javaslata alapján – név 
szerinti szavazással 2 db igen, 0 db nem, 0 db tartózkodással az alábbi határozatot hozza (eljárást 
lezáró döntés): 

 

1. A bizottság az alábbi ajánlattev k ajánlatát érvényesnek nyilvánítja mind a négy részajánlati 
körben a bíráló bizottság javaslata alapján: 

1. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: Sztráda 92 Kft., (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) 

2. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor 
Dénes utca 2. [Infopark D. épület]) 

3. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: Soltút Kft., (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 

4. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: PLATINA-BAU Zrt., (7632 Pécs, Faiskola u. 3.) 

5. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: Wolfbau Team Kft., (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 

2. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mivel Komló Város 
Önkormányzat képvisel -testülete a 40/2018. (III.22.) számú határozatával mind a négy 
részajánlati körben biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet. 

3. A bizottság az egyes részajánlati körök vonatkozásában az alábbi ajánlattev ket hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként: 

1. rész: Komló, Körtvélyesi gy jt út, valamint Széchenyi I. utcák egy szakaszának a 
felújítása 

Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 28.000.000,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 

2. rész: Komló, Széchenyi I. utca felújítása (II. ütem) 

Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 



 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 31.684.020,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 

3. rész: Komló, Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének útfelújítása keretében 
3db, a Munkácsy Mihály utcához közvetlenül csatlakozó utca útburkolatának felújítása 

Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 61.174.472,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 

4. rész: Komló, Munkácsy Mihály utca egy szakaszán közm építést követ  útpályaszerkezet 
és útburkolat felújítás 
Ajánlattev  neve és címe: STRABAG Általános Épít  Kft., (1117 Budapest, Gábor Dénes 
utca 2. [Infopark D. épület]) 

1. részszempont: Egyösszeg  Nettó Ajánlati Ár (HUF): 4.995.583,- Ft 

2. részszempont: A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban 
megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap): 36 hónap 

3. részszempont: Hátrányos helyzet  munkavállalók alkalmazásnak megajánlott 
átlagos mértéke a kivitelezés id tartama alatt (f ) (max.3 f ): 3 f  

4. részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (db): 10 db 

 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy intézkedjen tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az 
eljárást lezáró összegezés megküldésér l. 

Határid : 2018. május 2. 
Felel s: dr. Vaskó Ern   címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz déseket mind a négy részajánlati kör vonatkozásában kösse meg.  

 
Határid : 2018. május 8. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


