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K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2018. április 27-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 
 

43/2018. (IV. 27.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak alapján „A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító 
számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” 
cím  pályázathoz kapcsolódó építési beruházás” 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 Bíráló Bizottság közbens  döntési javaslata alapján Polics József polgármester 
2018. április 18-án kelt közbens  döntésében érvénytelenné nyilvánította a P-R 
Útépít  és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlattev  ajánlatát mindkét 
részajánlati körben a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján, amelyet a bizottság elfogad. 

2. A bizottság az alábbi ajánlattev k ajánlatát érvényesnek nyilvánítja mindkét 
részajánlati körben a bíráló bizottság javaslata alapján: 

1. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: "MIND-ÉP" Kft., 7370 Sásd, Mártírok útja 5. 
2. ajánlat: Ajánlattev  neve és címe: KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft., 7100 
Szekszárd, Holdfény u. 3. 

3. A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mivel Komló Város 
Önkormányzat képvisel -testülete a 47/2018. (IV.26.) számú határozatával mindkét 
részajánlati körben biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet. 

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

1. rész: Önálló kerékpárút építése 
Ajánlattev  neve és címe: KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft., (7100 Szekszárd, 
Holdfény u. 3.) 

1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 127.967.876,- Ft 

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben el írt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 
hónap - max. 60 hónap): 41 hónap 
3. részszempont: A kötelez  24 hónap jótállás felett vállalt jótállás id tartama 
(min. 0 hó-max. 36 hó): 12 hónap 

A legmagasabb összpontszámot elér  legkedvez bb érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti 
Épít  és Szolgáltató Kft. tette 852,40 összesített ponttal.  
 



 

 

 

2. rész: Meglév  önkormányzati és országos közutakon kerékpáros nyom kialakítása 
és meglév  kisforgalmú önkormányzati tulajdonú közút burkolat-felújítása 
Ajánlattev  neve és címe: KÉSZ Közúti Épít  és Szolgáltató Kft., (7100 Szekszárd, 
Holdfény u. 3.) 

1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 33.218.048,- Ft 

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben el írt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 
hónap - max. 60 hónap): 41 hónap 
3. részszempont: A kötelez  24 hónap jótállás felett vállalt jótállás id tartama 
(min. 0 hó-max. 36 hó): 12 hónap 

A legmagasabb összpontszámot elér  legkedvez bb érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti 
Épít  és Szolgáltató Kft. tette 852,40 összesített ponttal. 
 

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

Határid : 2018. április 27. 
Felel s: dr. Vaskó Ern   címzetes f jegyz  

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattev vel a vállalkozási 
szerz dést mindkét részajánlati kör vonatkozásában kösse meg.  

 
Határid : 2018. május 3. 
Felel s: Polics József  polgármester 

 
  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

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