
K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
106/2020. (VI.3.) sz. határozata 

 
 

Komló Város Önkormányzat  2020. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Komló Összeköt Egyesület Frakció támogató véleménye figyelembevételével Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
 
Komló Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítását a 
melléklet szerint jóváhagyom. 
 
Utasítom az aljegyzőt, hogy a jóváhagyott közbeszerzési tervnek az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerbe történő rögzítéséről és publikálásáról intézkedjen. 
 
 Határid ő: azonnal 
 Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 
 
Komló, 2020. június 3.  
 
        
        Polics József 
        polgármester  
  



1. sz. melléklet 

Komló Város Önkormányzat 

2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása  

 
  
  

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:  

 

Hivatalos név:Komló Város Önkormányzat  
Postai cím:7300 Komló, Városház tér 3. 
Város/Község: Komló Postai irányítószám: 

7300                   
Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:Polics József polgármester 

  
Telefon: 06 / 72- 584 - 001 

               
E-mail: polgarmester@komlo.hu 

             

Fax: 06 / 72- 584 - 005 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

  
  

Az ajánlatkérő típusa   

Regionális/helyi szintű  

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő.  
  

Hivatkozva a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-ban foglaltakra, az 
alábbiakban hozzuk nyilvánosságra Komló Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési 
tervének 1. számú módosítását. 



Komló  Város  Önkormányza t  

2 0 2 0 .  év i  k ö zb es ze rzés i  t e r v én ek  1 .  s z á mú  mó d o s í t ása *  

Sor-
szám Közbeszerzés tárgya  

Közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja (év, 

hónap) 

Szerződés 
teljesítésének 

várható id őpontja 

1. Komlói buszpályaudvar fejlesztése - 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 117. § Saját 
beszerzési 
szabályok 

alkalmazása 
részvételi szakasz 

nélkül 

2020. január 
2021. első 
negyedév 

2. 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001- Szabadidőpark 

és Vállalkozók Háza Komlón 
- 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113 § (1) 
Szerinti nyílt 

eljárás 
2020. február 

2021. második 
negyedév 

3. 
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Komlón” 
tárgyú építési beruházás 

- 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 

induló) 

2020. március 2021. november 

4. 
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 „Energetikai 

korszerűsítés a komlói sportközpont és 
futófolyosó épületében” 

- 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel 

induló) 

2020. március 
2021. második 

negyedév 

5. 

Általános felhasználású (1. rész) és 
közvilágítási célú (2. rész) villamos energia 

értékesítése a 2021.01.01 00:00 CET - 
2022.12.31. 24:00 CET közötti id őszakban 

teljes ellátás alapú villamos energia 
kereskedelmi szerz ődés keretében. 

1.517.954 kWh Uniós 
eljárásrend Nyílt eljárás 2020. június 2022. december 

6. 
A CLLD pályázat keretében megvalósuló, a 

7300 Komló, 48-as tér és a Közösségek Háza 
alagsorának és környezetének felújítása. 

- Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2020. június 2021. negyedik 

negyedév 



* A módosítások félkövér betűtípussal kerültek kiemelésre. 
 
Módosítások indoklása: Az 5. és 6. sorszámon szereplő új közbeszerzési eljárások feltételei mostanra kerültek 
véglegesítésre. 
 
Jóváhagyta: Komló Város Polgármestere - a veszélyhelyzetre való tekintettel - a Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva hozott 106/2020.(VI.3.) számú határozatával. 
 
 
Komló, 2020. június 3. 
 
 
             Polics József 
             polgármester 

 
 


