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125/2019. (XII.11.) JÜKB határozata 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „TOP-
2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárása (3)” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:  
 

1. A bizottság a 109/2019. (IX.23.) számú határozatát visszavonja. 
2. A bizottság a közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívásban szereplő 1.)2.) és 3.) részajánlati 

körök vonatkozásában – a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2015. évi CXLIII. törvény 
75. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak fennállása alapján – fedezet hiányában 
eredménytelenné nyilvánítja.  

 
A bizottság utasítja az aljegyzőt, hogy az eljárásban érintett ajánlattevőket az EKR rendszeren keresztül a 
döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

3. A bizottság az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező összefoglaló tájékoztatót, az ajánlattételi 
felhívást és szerződéstervezetet megismerte, azt jóváhagyja és első ütemben az összefoglaló 
tájékoztató közzétételéhez hozzájárul.  
A bizottság jóváhagyja, hogy a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban való 
részvételre, és ajánlattételre az alábbiakban felsorolt gazdasági szervezetek kerüljenek felkérésre. 
 

- PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc u. 23-25. 
- Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21. C. ép. fszt. 1. 
- Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.  7100 Szekszárd, Tinódi u. 7. 
- RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 7761 Kozármisleny, Viola u. 21. 
- Platina-Bau Zrt. 7632 Pécs, Faiskola u. 3. 

 
4. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy az összefoglaló tájékoztató közzététele időpontjától 

számított 5 munkanapot követően az ajánlattételi dokumentáció kiküldésével a nyílt közbeszerzési 
eljárást indítsa el, egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály részére ellenőrzésre küldje meg.  
 
Határidő:  Az összefoglaló tájékoztató közzétételét követően haladéktalanul 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Barbarics Ildikó s.k. 
               címzetes főjegyző              bizottság elnöke 
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