
 

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

 
K I V O N A T  

 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2019. július 18-i rendkívüli ülésének jegyz könyvéb l 
 

93/2019. (VII. 18.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, Ügyrend és Közbeszerzési bizottság a „Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztése 
megnevezés  beruházáshoz tartozó közbeszerzés eredményhirdetése és újraindítása II.” tárgyú 
el terjesztést megvitatta és az alábbi határozatott hozza: 
 
1.) A bizottság a közbeszerzés eljárás I. és III. részajánlati körét eredményesnek nyilvánította. 
 
2.) A bizottság a közbeszerzés eljárás II. részajánlati körét érvénytelenek nyilvánította. 
 
3.) A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tév  KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) 
hirdeti ki az I. részajánlati kör nyertesének és felkéri a polgármester, hogy a vállalkozási szerz dést a 
nyertes céggel 10.775.200,- Ft+ ÁFA, bruttó 13.684.504,- Ft összeggel kösse meg. 
 
4.) A bizottság a legkedvez bb és érvényes ajánlatot tév  KALDIT Kft-t (7300 Komló, hrsz. 287.) 
hirdeti ki a III. részajánlati kör nyertesének és felkéri a polgármester, hogy a vállalkozási szerz dést a 
nyertes céggel 14.874.000,- Ft+ ÁFA, bruttó 18.889.980,- Ft összeggel kösse meg. 
 
Határid : 2019. július 31. 
Felel s: Polics József polgármester 
 
5.) A bizottság a mellékelt formában jóváhagyja kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a szerz dés 
tervezetet. 
 
6.)A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 
1. Péter ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D) 
2. Benkala Gyártó, Szolgáltató Kft. (1119 Budapest Andor Utca 21.C.ép. fszt.1.) 
3. KALDIT Kft. (7300 Komló, hrsz. 287.) 
4. Kulcsrakész Kft. (7630 Pécs, Panoráma u. 42.) 
5. Wolfbau team Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány d  5.) 
 
A bizottság utasítja a jegyz t, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid : 2019. július 31. 
Felel s: dr. Vaskó Ern  címzetes f jegyz  
 

k.m.f. 
 
 

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


