Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
tel.:72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

JEGYZŐKÖNYV
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa
2019. július 18-i üléséről
Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József elnök köszöntötte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Tanácsának ülésén megjelent tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által
fenntartott intézmények vezetőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a Tanács
határozatképes. A jegyzőkönyv írott formában és hangfelvétellel kerül rögzítésre. Az
ülést 10 óra 5 perckor megnyitotta.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással,
egyhangúlag elfogadott.
1.sz. napirend
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előadó:

Polics József

elnök

Az Elnök ismertette, hogy az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok
életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” című pályázatban
építési beruházás indul 2 helyszínen, amellyel kapcsolatban szükséges módosítani a
közbeszerzési tervet.
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató bizottság nem volt határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

25/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság
véleményének figyelembevételével – a Társulás Tanácsa megtárgyalta a Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyú
előterjesztést.
1.) A Társulás Tanácsa a módosított közbeszerzési tervet az 1. számú mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja.
2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a Társulás közbeszerzési tervének
módosításáról saját képviselő-testületüket tájékoztassák.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József elnök

1. sz. melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
2019. évi módosított közbeszerzési terve

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:
Hivatalos név: Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Postai cím: 7300 Komló, Városház tér 3.
Város/Község: Komló

Postai irányítószám: 7300 Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Polics József elnök

Telefon: 06 / 72-584-001

E-mail: polgarmester@komlo.hu

Fax: 06 / 72-584-005

Internet cím:
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komloikisterseg.hu/

Az ajánlatkérő a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő
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* A módosítás indoka az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 kódszámú „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése
Komlón” című pályázattal összefüggésben szükségessé váló építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása.
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Komló, 2019. július 18.

A közbeszerzési tervet a közbeszerzési szabályzat alapján határozatával jóváhagyta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács a ……..sz. Tct. határozatával.

............................................
Polics József
elnök

2. sz. napirend
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag
és immateriális javak beszerzési eljárás eredménye
Előadó:

Polics József

elnök

Az Elnök elmondta, hogy a fent említett pályázat tárgyában eszköz, anyag és
immateriális javak beszerzési eljárásának eredményeként a bizottság nyertesként
hirdette ki az Infobit Kft-t, amely a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta meg.
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató bizottság nem volt határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
26/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat
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 eszköz-anyag és immateriális javak beszerzési eljárás
értékelését megvitatta.
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást megajánló Infobit Kft-t (7700 Mohács, Ete János u. 5/a.) hirdeti ki
az eljárás nyerteseként.
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás
értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa.
Határidő: 2019. július 22.
Felelős: Polics József
elnök
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést nettó 10.993.045,- Ft + 27% ÁFA összeggel kösse meg.
Határidő: 2019. július 26.
Felelős: Polics József
elnök

3. sz. napirend
EFOP-2.2.3-17-2017-00050
közbeszerzési eljárás

azonosítószámú

Előadó:

elnök

Polics József

pályázathoz

kapcsolódó

Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázat keretein belül a Társulás
vállalta, hogy a Pécsi út 42. szám alatti épület alagsorában kialakításra kerüljön 2 fő
elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint, hogy a Vörösmarty utca 3/A szám
alatt található Hajléktalan szálló épülete teljes korszerűsítésen menjen át. A két
kivitelezési munka nettó összértéke 37.444.464, - Ft + ÁFA. A vonatkozó törvény
értelmében az eljárás tárgyalás nélkül lefolytatható és 5 cégnek közvetlenül
megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás.
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató bizottság nem volt határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
27/2019. (VII.18.) sz. Tct. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe véve
- az az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló
életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárását megvitatta és az ajánlattételi felhívást a mellékelt formában jóváhagyja.
1.
A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel
ajánlattételre:
a.)
Gerle Kft
székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 3.
email: gerlekft@gmail.com
b.)
Péter ’99 Kft
székhely: 7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d
email: peter.karoly2@gmail.com
c.)
GÉPLAK Kft.
székhely: 7631 Pécs, Köves-földi út 33.
email: geplak@geplak.hu
d.)
Kőház Építőipari Beruházási Zrt.
székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12.
email: info@kohaz.hu
e.)
GEFA TRADE Kft.
székhely: 7300 Komló, Mikszáth Kálmán utca 7/C.

email: gefa.kft@gmail.com
2.
A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás
megküldéséről a fenti vállalkozók részére intézkedjen.
Határidő: 2019. július 22.
Felelős: Polics József elnök

Az Elnök elmondta, mivel a pályázat két lábon áll, akkor tekinthető befejezettnek, ha
mindkét pályázat befejeződött. A TOP pályázatot is minél előbb el kellene indítani a
mielőbbi befejezés érdekében. A helyzet akkor biztos, ha mindkét pályázatnak
ismerjük a pénzügyi igényét. Az EFOP pályázat a kistérség és a társulási tanács, a
másik pedig Komló Város Önkormányzata hatáskörébe tartozik.
Hozzátette, hogy az ajánlatok beérkezése augusztus hónapra várható, így körülbelül
egy hónap múlva újból társulási ülés tartására kerül sor.
4. sz. napirend
Egyebek
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az Elnök megköszönte a részvételt, a Tanács ülést 10 óra 11 perckor bezárta.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:
Wachené Király Ágnes

Polics József
Elnök

