
Komló Város Önkormányzat 

2017. évi közbeszerzési tervének 

2. 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 2017. évi közbeszerzési tervének 2. számú 
módosítását (a 2. sz. módosítás keretében a tervbe felvett közbeszerzési eljárásokat félkövér betűtípussal 
jelöltük.  

 
  



 

Árubeszerzés  

 

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. 

A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú 
ingatlanokon meglévő bányászati 
emlékműbe beépített - pályázati 

támogatással helyreállított és kiállított, 
a volt Mecseki Szénbányák elsősorban 

komlói bányaüzemeiből származó - 
bányászati eszközök megvásárlása. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. Harmadik 

Része szerinti szabályok szerint. 

10 MFt 2017.08. 

2. - - - - 

3. - - - - 

 



 

Ép í tés i  be ruházás  

 

Sor-
szám  

Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 
(nettó) 

A kb. eljárá s 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. 
Komló, Munkácsy M. utca felújításához 

kapcsolódó víziközmű rekonstrukció 
Kbt. Harmadik Rész 115. § (2) bekezdés szerinti 

eljárás (hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás)  23,7 MFt 2017. 03. 

2. Komló, Irinyi J. és Gorkij utcai közút 
felújítása 

Kbt. Harmadik Rész 115. § (2) bekezdés szerinti 
eljárás (hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás) 

30,6 MFt 2017. 04. 

3. 
Komló, Körtvélyes városrész Határ úti 
iparterületek alapinfrastruktúrájának 

kiépítése 

Kbt. Harmadik Rész 115. § (2) bekezdés szerinti 
eljárás (hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás) 

200 MFt 2017. 04. 

4. 
Komló, Munkácsy M. utcai közút 

felújítása 
Kbt. Harmadik Rész 115. § (2) bekezdés szerinti 

eljárás (hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás) 
274,8 MFt 2017. 06. 

5.* 

„TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú 
projekt keretében Óvodák és bölcsőde 

fejlesztése Komlón (Komló Városi 
Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 

Komló, Függetlenség u. 30.) 

Kbt. Harmadik Rész 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás 
(hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás) 

14,0 MFt 2017.06. 

 
* Módosítás indoklása: Komló Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1 kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott pályázata 
támogatásban részesült, a támogatási szerződés 2017.06.19-én aláírásra került. Bár a projekt keretében megvalósítandó építés összköltsége 75,4 
MFt, az intézményi összevonások miatt szükséges volt a Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvoda esetében a felújítási munkák soron kívüli 
elvégzése, az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása – figyelembe véve a többi, a projektben szereplő építési beruházásokkal való 
egybeszámítást. 
 
 



 

Épí tés i  be ruházás  ( fo l y ta tás )  

 
 

Sor-
szám  

Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 
(nettó) 

A kb. eljárá s 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

6.** 

Komló, Gorkij utcai közút felújítás II. 
ütem, valamint Széchenyi I. utcai közút 

egy szakaszának felújítása a 
Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására vonatkozó 317 909 Ebr 
azonosító számú támogatói okirata 

alapján 

Kbt. Harmadik Rész 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás 
(hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás) 

10,4 MFt 2017.07. 

 
** Módosítás indoklása: A 2. sorszámon szereplő „Komló, Irinyi J. és Gorkij utcai közút felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
eredményeként az eredetileg becsült értékhez képest 10,4 MFt megtakarítás keletkezett. A maradványösszegre vonatkozóan a Belügyminisztérium 
jóváhagyta annak felhasználását, ezért az egybeszámítás elvét figyelembe véve kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás. 
  



Szo lgá l ta tás  

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

 
 
 

Szo lgá l ta tás i  koncessz ió  

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

 
 
 

 

 



Épí tés i  koncessz ió  

 

Sor-
szám  Költségvetési cél  Eljárás fajtája Becsült érték 

(nettó) 

A kb. eljárás 
indításának 

várható ideje 
(év, hónap) 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

 
 
 
Komló, 2017. augusztus 29. 
 

 
Jóváhagyta:  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága a 105/2017.(VIII.29.) számú határozatával. 

 
 


