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85/2020. (V.25.) sz. határozata 

 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása vonatkozó kiválasztás eredménye  
 
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 
Fidesz-KDNP frakció és a Komló Összeköt Egyesület frakció támogató véleményeinek 
figyelembevételével Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 
az alábbi határozatot hozom: 
 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó, a közbeszerzési 
szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítom 
meg: 
 
I.  Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 

 
1. Szabó-Gothard Máté (7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.) ajánlata érvényes, 
2. Dr. Zoric Ildikó   (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) ajánlata érvényes, 
3. Mihalovics Gábor e.v. (7636 Pécs, Neumann János u. 20.) ajánlata érvényes, 

4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot Dr. Zoric 
Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.) tette, 

5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese Dr. Zoric Ildikó (7800 Siklós, Felszabadulás u. 38/A.). 

 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó, a közbeszerzési 
szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítom, és a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó szakértőt, dr. Zoric Ildikót (7800 Siklós, Felszabadulás 
u. 38/A.) hirdetem ki az eljárás nyerteseként.  
 
Utasítom az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az ajánlattevőket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2020. május 27. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 
Továbbá jóváhagyom, hogy az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződést 
az alábbiak szerint kösse meg:  
- BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közössége Háza környezetében: br. 114.300.-Ft 
- „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén:   br. 495.300.-Ft 



- Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában: br. 177.800.-Ft, 

Összesen bruttó 787.400.-Ft értékben. 
 
Határid ő:  2020. május 29. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2020. május 25.  
 
        
        Polics József 
        polgármester  


