
A kép nem jeleníthető meg.

 
     

Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu 

 

 
 

H A T Á R O Z A T I  K I V O N A T 
 

A Társulás Tanácsa 2019. július 10-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Tárgy: EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 

beszerzési eljárások eredménye 

 

23/2019. (VII.10.) sz. Tct. határozat 
 
I. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - 
a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve - 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozót (7633 Pécs, Építők 
útja11/b) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 800.000,- Ft + 0% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határidő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
II. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - 
a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 



A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló BECKRA-Center Bt-t (7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.) hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 700.000,- Ft + 0% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határidő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
III. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - 
a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó kötelező 
nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárás értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló HegyhátMédia Kft-t (7300 Komló, Kossuth L utca 21.) hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 364.000,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határidő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 
 
IV.  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - 
a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatait figyelembe véve 
az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló 
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás 
értékelését megvitatta. 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Véméndi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft-t (7726 Véménd, Tavasz u. 1.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 



A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József elnök  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási 
szerződést nettó 551.181,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 
Határidő: 2019. július 11. 
Felelős: Polics József elnök  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

   Polics József 
      Elnök s.k. 
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