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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa  

2019. június 20-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 15 perckor megnyitotta.  

 

Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Tanács kézfeltartással, 

egyhangúlag elfogadott. 

 

1.sz. napirend 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés 

módosításának határozat tervezete 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az elnök ismertette a költségvetés módosításának indokait: 

 

• A 2019. májusi normatíva elszámolás a MÁK egyeztető tábláknak megfelelően 

• Zárszámadás különbözetének átvezetése az előirányzatokon 

• A választás napján történő részvétel finanszírozása 

• Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 

járásban pályázatban Magyarhertelend és Máza felhalmozási kiadásainak saját 

forrása 

• Működési bevételek eredeti költségvetésben tervezetthez viszonyított többletének 

átvezetése az előirányzatokon 

 

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 

határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 

18/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi módosított bevételei és 

kiadásai: 

 

1.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi 

módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 

 

az összes bevételt                                      1 057 963 272,- Ft-ban, 

 

Ebből: 

            működési célú                                1 040 568 314,- Ft, 

     felhalmozási célú                                17 394 958,- Ft .  

 

az összes kiadást                                        1 057 963 272,-  Ft-ban  

 

állapítja meg.  

 

  Ebből: 

 

A működési célú kiadásokat                       1 040 568 314,- Ft-ban, 

( II. számú melléklet)  

 

 - személyi juttatások                                  416 328 327,- Ft-ban 

      - a munkaadókat terhelő járulékokat            77 764 228,- Ft-ban, 

      - a dologi kiadások                                      167 732 027,- Ft-ban,   

      - az egyéb működési célú kiadásokat         368 243 732,- Ft-ban, 

      - az ellátottak pénzbeli juttatásait                10 500 000,- Ft-ban, 

 

A felhalmozási kiadásokat                               17 394 958,- Ft-ban 

(III. számú melléklet) 

                  -a felhalmozási kiadásokat                             7 660 091,- Ft-ban, 

                  -a felújításokat                                                5 234 867,- Ft-ban, 

                  - az egyéb felhalmozási célú kiad.                 4 500 000,- Ft-ban 

 

  állapítja meg. 

 

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 119,5 fő (VI. számú melléklet). 

 

  Ebből:  

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                     

64,0 fő 

- a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:                     

37,5 fő 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 

álláshelyeinek száma:    18,0 fő.  

 

2.   A Társulás 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú 

melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, 

a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.  

 



3.   A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási 

jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.  

 

4.   A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és 

bevételeinek kormányzati funkciónkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti 

bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett 

előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi. 

 

5.   A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek 

kormányzati funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 

települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. 

Tartalmazza az önkormányzatok által telkesítendő működtetési hozzájárulások mértékét, a 

tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 

 

6.   A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és 

bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 

települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza 

az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a 

tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát. 

 

7. A Társulás 2019. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú 

melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi 

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák 

településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde 

normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet 

tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak. 

 

8. A Társulás 2019. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, 

a 2019. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi. 

 

9. A Társulás 2019. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 

10. A Társulás 2019. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti 

ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati 

működési hozzájárulások bevételének, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett 

összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.  

 

11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciónk szerinti, és 

2019. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatatását a VI. számú melléklet, 

településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint 

alakul. 

 

        Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 118,5 fő. 

 

12. A Társulás 2019. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 

bevételeit, kiadásait a XIV. számú mellékletben mutatjuk be.  

 

     Határidő: értelem szerint 

     Felelős: Polics József elnök 

       Tagönkormányzatok polgármesterei 

        Intézmények vezetői 



 

2. sz. napirend 

 

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Szilvási Bölcsőde 

intézményvezetőjének megbízása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

Meghívott: Fehérné Potkovácz Anikó intézményvezető 

 

Az elnök elmondta, hogy a pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

került közzétételre. A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 3. napja volt. 

Az említett határidőig egy pályázat sem érkezett. 2018. július 16. napjától 2019. június 

30. napjáig az intézményvezetői feladatok ellátásával Fehérné Potkovácz Anikót bízta 

meg a Társulás. Álláspontja szerint nem lenne célszerű, ha egy nevelési éven belül az 

intézményvezető személyében esetlegesen változás történne, ezért javasolta, hogy 2019. 

július 1. napjától 2020. június 30. napjáig a jelenlegi intézményvezető Fehérné Potkovácz 

Anikó továbbra is megbízott intézményvezetőként lássa el a magasabb vezetői 

feladatokat.  

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 

határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

19/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 

 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, valamint a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 

Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása című előterjesztést 

megvitatta. 

 

1.) A Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Szilvási Bölcsőde intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával Fehérné 

Potkovácz Anikót bízza meg egy év határozott időtartamra, 2019. július 1. napjától 2020. 

június 30. napjáig. 

 

Határidő: 2019. június 30.   

Felelős: Polics József elnök 

 

  



 

3. sz. napirend 

 

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői 

álláshelyére pályázat kiírása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komló Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Elmontné Popán Ildikó magasabb vezetői megbízása 

2019. november 30. napján lejár, ezért a Társulás Tanácsának a magasabb vezetői 

álláshely betöltésére pályázatot kell kiírnia. A pályázat kiírását a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően kell megvalósítani. A nyári igazgatási szünetre tekintettel 

javasolta, hogy a pályázat megjelentetésére július 15. napjáig kerüljön sor, így a pályázati 

dokumentáció benyújtására várhatóan augusztus 15. napjáig van lehetőség. Javasolta, 

hogy az alábbi személyeket kérje fel a Társulás Tanácsa a szakmai bizottságban való 

részvételre: 

1. Polics József a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke, 

2. Kiss Béláné a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, 

3. Csősz Beáta a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Közalkalmazotti Tanácsának tagja, 

4. Szabó János a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesületének szervezeti alelnöke. 

 

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 

határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

20/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 

 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében az illetékes bizottságok véleményének 

figyelembe vételével – a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb 

vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést megvitatta. 

 

2.) A Társulás Tanácsa a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb 

vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.  

 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

4.) A Társulás Tanácsa munkacsoportot hoz létre és megbízza, hogy a Komló Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére beérkezett 

pályázatokat véleményezze.  



A munkacsoport tagjai: 

- Polics József a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke,  

- Kiss Béláné a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, 

- Csősz Beáta a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tagja, 

- Szabó János a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesületének szervezeti alelnöke. 

 

Határidő:  2019. július 19.  

Felelős:  Polics József Elnök 

 

 

4. sz. napirend 

 

4. EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 

beszerzési eljárások 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az elnök ismertette, hogy a Társulás 2017. november 10-én támogatási kérelmet nyújtott 

be Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásra 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

címmel. 

A Támogató értesítése alapján bruttó 80.735.190.- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette pályázati anyagunkat, melynek keretében a Pécsi út 42. szám alatti épület 

alagsorában kialakításra kerül 2 fő elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint a 

Vörösmarty utca 3/A szám alatt található Hajléktalan szálló épületének teljes 

korszerűsítése valósul meg.  

A projekt megvalósítási időszaka 2019. június 01.-től 2020. március 30.-ig tart. A rövid 

időszak miatt szükséges a pályázat minél előbbi megindítása, a projektmenedzsmenthez 

igénybevett szakértő, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és vállalkozó kiválasztása. 

A vállalkozók kiválasztását egy egyszerű beszerzési eljárás keretében kívánja 

megvalósítani a társulás, melynek során 3 gazdasági szereplőt kérünk fel ajánlattételre. 

Az ajánlattételi felhívások tervezett kiküldésének időpontja 2019. június 20., az 

ajánlattételi határidő pedig 2019. június 28. 

 

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 

határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

21/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében - a 

Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság véleményének 



figyelembevételével – megtárgyalta az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” megnevezésű projekthez 

kapcsolódó beszerzési eljárásokat és az ajánlattételi felhívásokat a mellékelt formában 

jóváhagyja. 

 

1. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 

ajánlattételre: 

 

1.) Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása esetében: 

1.) Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó 

székhely: 7636 Pécs, Neumann J. u. 20. 

email: mihalovics.g@gmail.com 

2.) Dr Turi Ákos egyéni ügyvéd 

székhely: 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. 

email: dr.turiakos.ugyved@gmail.com 

3.) Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó  

székhely: 7633 Pécs, Építők útja11/b 

email: szabogothard@gmail.com 

2.) Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 

1.) Almolior Kft 

székhely: 7720 Pécsvárad, Kodolányi u. 3. 

email: almolior@almolior.hu 

képviselő: Albert Zoltán 

2.) BECKRA-Center Bt 

székhely: 7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1. 

email: baumarket@t-online.hu 

képviselő: Krausz Tiborné 

3.) Schmalcz és Társai Kft  

székhely: 7634 Pécs, Fülemüle út 26. 

email: schmalcz@chello.hu 

képviselő: Schmalcz Ferenc 

3.) Kötelező nyilvánosság biztosítása esetében: 

1.) HegyhátMédia Kft 

székhely: 7300 Komló, Kossuth L utca 21. 

email: info@hegyhatmedia.hu 

mailto:mihalovics.g@gmail.com
mailto:almolior@almolior.hu
mailto:baumarket@t-online.hu
mailto:schmalcz@chello.hu


képviselő: Hiegl Zsolt 

2.) Ferling Kft 

székhely: 7621 Pécs, Mária utca 8 

email: sebok.janos@ferling.hu 

képviselő: Sebők János  

3.) PTI Communications Kft   

székhely: 7621 Pécs, Ferencesek u. 38.  

email: info@ptigroup.hu 

képviselő: Pánovics András 

4.) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása esetében: 

1.) Véméndi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely: 7726 Véménd, Tavasz u. 1.  

email: szeibert.magdi@gmail.com 

2.) Magyarszék Község Önkormányzati Településüzemeltetési Szolgáltató és 

Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 

email: nonprofitkftmagyarszek@gmail.com 

3.) Mecsekvidék Kft. 

székhely: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. 

email: metzingj@gmail.com 

 

2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívások 

megküldéséről a fenti vállalkozók részére intézkedjen.   

 

Határidő: 2019. június 20. 

Felelős: Polics József elnök 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő 

feladatok ellátása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 

Szervezet  

Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 

Címzett  

Polics József elnök 

Cím  

Városház tér 3. 

Postai irányítószám  

7300 

Város/Község  

Komló 

Ország 

Magyarország 

Telefon 

72/584-020 

Telefax 

72/584-036 

E-mail 

tarsulas@komlo.hu 

 

Internet cím (URL) 

www.komloikisterseg.hu 

 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 

 

 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása. 

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása. 

A feladat tárgyát képező várható közbeszerzési eljárás(ok) adatai: 

Beruházás A fenti azonosító számú pályázatban szereplő beruházások elvégzésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás lefolytatása (becsült érték bruttó: 47.554.469,-Ft) 

A szerződés kiterjed a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására, az eljáráshoz kapcsolódó 

hirdetmények összeállítására, azok közzétételére, valamint a pályázathoz kapcsolódó esetleges 

egyéb eljárásokra. (pl. eredménytelen eljárás esetén a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása).  

 



A megbízási szerződés kiterjed továbbá megrendelőnek a pályázat Közreműködő Szervezete felé, a 

közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése céljából megküldendő közbeszerzési dokumentumok 

összeállításában való közreműködésre, a projekt pénzügyi elszámolásához szükséges, a 

közbeszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók összeállításában való közreműködésre. 

 

 II.1.4) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye:  Komló 

 
II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

A megbízási szerződés időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik, és a pályázat 

Közreműködő Szervezetének a közbeszerzések ellenőrzését követő elfogadó nyilatkozat kiadásáig 

tart. 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

 

Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 

kiegyenlítésre. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a 

minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  

 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  

 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított  

 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  



 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  

 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 

fordítást is mellékelni kell. 

 

 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.30 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 

  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 

 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 

eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 

 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 

  

3) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, tanácsadás - felbontani a 

bontási időpontig tilos”. 

 

4) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő 

az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 

között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 



Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 

szintén erre a címre. 

 

5) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely 

tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, 

elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 

6) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 

fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítani.  

 

 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 

 
 

1. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása 
 
 

3. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

referenciák tekintetében 

 
 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 

 
 



2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri 

feladatok ellátása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 

Szervezet  

Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 

Címzett  

Polics József elnök 

Cím  

Városház tér 3. 

Postai irányítószám  

7300 

Város/Község  

Komló 

Ország 

Magyarország 

Telefon 

72/584-020 

Telefax 

72/584-036 

E-mail 

tarsulas@komlo.hu 

 

Internet cím (URL) 

www.komloikisterseg.hu 

 

 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE  

  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 

 

 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása.  

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

 

 II.1.4) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye:  Komló 

 

 



II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

A megbízási szerződés időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik, és a garanciális 

felülvizsgálati eljárás lebonyolításának végéig tart. 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

 

Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 

kiegyenlítésre. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  

 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  

 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított 

 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  

 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 



Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 

fordítást is mellékelni kell. 

 

 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 11.00 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 

  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 

 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

7) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 

eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 

 

8) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 

  

9) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása - felbontani a bontási időpontig tilos”. 

 

10) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő 

az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 

között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 

Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 

szintén erre a címre. 

 

11) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely 

tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, 

elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 

12) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 

fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítani.  

 

 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 

 
 

4. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

5. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 
 

6. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

referenciák tekintetében 

 
 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 

 
 



3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság 

biztosítása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 

Szervezet  

Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 

Címzett  

Polics József elnök 

Cím  

Városház tér 3. 

Postai irányítószám  

7300 

Város/Község  

Komló 

Ország 

Magyarország 

Telefon 

72/584-020 

Telefax 

72/584-036 

E-mail 

tarsulas@komlo.hu 

 

Internet cím (URL) 

www.komloikisterseg.hu 

 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 

 

 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása. 

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint: 

Ajánlat I. – Útmutató szerinti tájékoztatási kötelezettségek: 

• A kedvezményezett működő honlapján a projekt megkezdéséről tájékoztató közzététele 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, honlapra feltöltése 

• Fotók feltöltése TÉRKÉPTÉRRE 

• Sajtómegjelenések összegyűjtése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, illetve annak közzététele a 

kedvezményezett honlapján 

 



 

Ajánlat II. – Tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése 

• A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése: 2 db 

 

 II.1.4) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye:  Komló 

 
II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: 2020. 06. 28. 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

 

Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 

kiegyenlítésre. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  

 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  

 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított 

 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

 



Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  

 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 

fordítást is mellékelni kell. 

 

 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.45 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 

  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 

 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

13) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 

eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 

 

14) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 

  

15) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 

kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása - felbontani a bontási időpontig tilos”. 

 

16) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő 

az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-11 óra) 

között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 

Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 

szintén erre a címre. 

 

17) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely 

tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, 

elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 

18) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 



fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítani.  

 

 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 

 
 
1. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása 
 
 
3. Ajánlat I. – Útmutató szerinti tájékoztatási kötelezettségek (Ajánlattételi Felhívás 
II.1.3 számú pontja szerint) 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

4. Ajánlat II. – A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

5. Ajánlat összesen: 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 



2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

referenciák tekintetében 

 
 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 

 
 



4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

feladatok ellátása 
 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 

Szervezet  

Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 

Címzett  

Polics József elnök 

Cím  

Városház tér 3. 

Postai irányítószám  

7300 

Város/Község  

Komló 

Ország 

Magyarország 

Telefon 

72/584-020 

Telefax 

72/584-036 

E-mail 

tarsulas@komlo.hu 

 

Internet cím (URL) 

www.komloikisterseg.hu 

 

 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Szerződés típusa:  

Megbízási szerződés 

 

 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok 

ellátása 

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok 

ellátása 

 

 II.1.4) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye:  Komló 

 



 

 
II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

A megbízási szerződés időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik, és a fenntartási 

időszak végéig tart. 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

 

Megbízott a szerződés teljesítése során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.  

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 

kiegyenlítésre. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

I.  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás  

 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban legalább 1 db,  

 a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított 

 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazodó referenciával 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak ajánlatot 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komló Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda  

7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206. számú iroda 

  



 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 

fordítást is mellékelni kell. 

 

 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 11.15 óra 

 Hely:  Komló Közös Önkormányzati Hivatal 

  Városüzemeltetés és Fejlesztési Iroda 

 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 206 sz. iroda 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

19) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 

eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a módosítását. 

 

20) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap) 

  

21) Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 

kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői feladatok ellátása - felbontani 

a bontási időpontig tilos”. 

 

22) Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő 

az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 

között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Közös 

Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 206. szoba vagy postai úton 

szintén erre a címre. 

 

23) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely 

tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, 

elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 

24) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 

fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítani.  

 

 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 

 
 

7. Ajánlattevő  

Név: ....................................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................................  

Telefon: ................................................................. Fax: ....................................................................  

E-mail: ...................................................................  
 

 

8. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

feladatok ellátása 
 
 

9. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ..................................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .................................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 

  



 

3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

referenciák tekintetében 

 
 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 
 



 

5. sz. napirend 

 

5. EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszköz-anyag 

és immateriális javak beszerzési eljárása 

 

Előadó: Polics József  elnök 

 

Az elnök elmondta, hogy a 4. számú napirendben említett pályázattal kapcsolatban a 

szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök, anyagok és immateriális javak (szoftver) 

beszerzésével megbízandó vállalkozó kiválasztását kell elvégeznünk, amelyet egy 

egyszerű beszerzési eljárás keretében kívánunk megvalósítani. Ennek során 3 gazdasági 

szereplőt kérünk fel ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívás tervezett kiküldésének 

időpontja szintén 2019. június 20., az ajánlattételi határidő pedig 2019. június 28. 

 

A Területfejlesztési bizottság, valamint a Humánszolgáltató bizottság 

határozatképesség hiányában nem tudott döntést hozni. A Pénzügyi bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Tanács kézfeltartással 

egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

22/2019. (VI.20.) sz. Tct. határozat 

 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Területfejlesztési-, a Humánszolgáltató-, és a 

Pénzügyi Bizottságok javaslatait figyelembe véve - az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárását megvitatta és az ajánlattételi felhívást a 

mellékelt formában jóváhagyja. 

1. A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy az ajánlatkérő az alábbi vállalkozókat kérje fel 

ajánlattételre: 

 

1.) Eszközbeszerzési feladatok ellátása esetében: 

1.) TF Center Kft. 

székhely: 7300, Komló, Pécsi út 1. 

email: info@tfcenter.hu 

 

2.) PBS HUNGÁRIA Kft. 

székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 

email: Tibor.Schutzmann@pbs.hu 

 

3.)  Digital Plus Bt. 

székhely: 7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc utca 10. 

email: forpinter@digitalplus.hu 

 

 

mailto:info@tfcenter.hu
mailto:Tibor.Schutzmann@pbs.hu
mailto:forpinter@digitalplus.hu


2. A Társulási Tanács utasítja az ajánlatkérőt, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről a 

fenti vállalkozók részére intézkedjen.   

 

Határidő: 2019. június 20. 

Felelős: Polics József elnök 

 

  



 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

EFOP-2.2.3-17-2017-00050 „Hajléktalanok 

életminőségének javítása és önálló 

életvitelének elősegítése Komlón” 
 

 projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- 

immateriális javak beszerzése  



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

 

Szervezet  

Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 

Címzett  

Polics József elnök 

Cím  

Városház tér 3. 

Postai irányítószám  

7300 

Város/Község  

Komló 

Ország 

Magyarország 

Telefon 

72/584-020 

Telefax 

72/584-036 

E-mail 

tarsulas@komlo.hu 

 

Internet cím (URL) 

www.komloikisterseg.hu 

 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozói szerződés 

 

 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-00050 

„Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” 

megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése. 

 

A beszerezni kívánt áruk listáját az ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza 

 

 II.1.4) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye:  Komló 

 
II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 



A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: 2019. október 31. 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 
 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák 30 napon belül kerülnek átutalással 

kiegyenlítésre. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 

II. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db, 

a beszerzés tárgyához (legalább részben európai uniós támogatással megvalósított projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása) igazoló referenciával 

A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerű aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

 

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód 

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet)  

II. pont esetében a ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

 

Meghívásos eljárás, amelynek során csak az ajánlatkérő által felkért ajánlattevők adhatnak 

ajánlatot 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

 

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  

7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői iroda 

 

 

  



 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar 

nyelvű fordítást is mellékelni kell. 

 

 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2019/06/28 (év/hó/nap) 10.30 óra 

       Hely: Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ  

      7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet intézményvezetői iroda 

 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

25) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 

eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elemének (ellenszolgáltatás összege) a 

módosítását. 

 

26) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Szerződéskötés tervezett időpontja:   2019/07/15 (év/hó/nap)  

Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – EFOP-2.2.3-17-2017-00050 pályázathoz 

kapcsolódó. eszköz-, anyag,- immateriális javak beszerzése - felbontani a bontási időpontig 

tilos”. 

 

Az ajánlatok benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell 

érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az 

ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) 

között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komló Térségi 

Integrált Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. I. emelet 

intézményvezetői iroda vagy postai úton szintén erre a címre. 

27) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely 

tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, 

elérhetősége, valamint az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

 

28) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok illetve a 

legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja a Társulás rendelkezésére álló pénzügyi 

fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánítani.  

 

 E felhívás megküldésének dátuma:   2019/06/20 (év/hó/nap) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 

 
 

10. Ajánlattevő  

Név:...........................................................................................................................................  

Székhelye: .................................................................................................................................  

Telefon: ....................................................... Fax: ....................................................................  

E-mail: .........................................................  
 

 

11. Ajánlattétel tárgya: 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának EFOP-2.2.3-17-2017-

00050 „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése 

Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó eszköz-, anyag,- immateriális javak 

beszerzése. 

 
 
 

12. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ........................................................................................................... (HUF) 

 

Bruttó ajánlati ár .......................................................................................................... (HUF) 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 



2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a kizáró okok tekintetében   
 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem 
áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem 
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben 
jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, 
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 



3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

referenciák tekintetében 

 
 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 24 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik 

fél neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

A projekt európai 
uniós támogatásból 

megvalósított 
(igen/nem) 

     

     

     

     

     

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

             cégszerű aláírás 



4. számú melléklet 

 

 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 

Nettó 

egységár 

HUF 

Nettó 

ár 
ÁFA Bruttó ár 

mikrohullámú sütő 2     

hűtő szekrény (118 liter) 1     

hűtőszekrény ( 222 liter) 1     

hűtőszekrény ( 102 liter) 1     

mosógép ( elöltöltős) 1     

mosó- szárítógép (ipari) 1     

villanytűzhely 2     

laptop 1     

asztali számítógép 3     

monitor 3     

office 4     

windows 10 4     

LED Tv 2     

falikonzol 1     

fénymásoló 1     

toner 2     

kamerarendszer 1     

klíma 1     

forgó szék (gázliftes) 1     

eldobható borotva (csomag) 50     

hajvágó gép 2     

körömvágó olló 3     

lábköröm vágó csipesz 3     

vérnyomásmérő 2     

vércukor mérő 2     

vérvételi lándzsa (csomag) 1     

tesztcsík (doboz) 2     

kerekesszék 1     

rollátor 1     

járóbot (3 lábú) 2     

járóbot (összecsukható) 3     

betegágy 2     

szoba WC 1     

gumilepedő 15     

matrac 2     

matracvédő huzat 6     

paplan 26     

lepedő 60     

törölköző 50x100 30     



törölköző  100x150 20     

nagypárna 50     

kispárna 30     

ágyneműhuzat 30     

viaszosvászon 6     

törölközőtartó 2     

konyharuha 50     

függöny (fehér) 18     

kísérőfüggöny 32     

zuhanyfüggöny 3     

szőnyeg 80x150 2     

társasjáték 2     

darts 1     

magyar kártya 3     

francia kártya 4     

széf  2     

létra ( 5 fokos) 1     

létra (10 fokos) 1     

bútorzár 67     

edénykészlet (2 személyre) 2     

karnis (tartozékokkal) 18     

lebegőpolc 24     

heverő ( 1személyes) 26     

szék (szögletes) 7     

szék (karfás) 20     

szék (étkező) 2     

fotel (textilbőr) 7     

kórházi éjjeliszekrény 1     

étkezőasztal (60x90) 3     

étkezőasztal (kinyitható,külső 

fh.) 
1 

    

konyhabútor (külső férőhely) 1     

konyhabútor (hajlék) 1     

pad 6     

szekrény szett 1     

ruhás szekrény 2     

íróasztal 2     

éjjeliszekrény 26     

faliszekrény 2     

ülőke 2     

előszobafal 1     

dohányzóasztal 2     

Szekrény (mé: 531, ma: 

600mm) 
1 

    



bútor, zárható tároló 3     

kanapé 1     

      

      

      

      
 

 

 

6. sz. napirend 

Egyebek: 

Az elnök elmondta, hogy a fenti beszerzések miatt 2019. július 10-ére tervezi a 

következő Társulási ülés megtartását. 

A jelenlévőknek nem volt kifogásuk az időpont ellen. 

 

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok miatt kialakult 

károk bejelentéséhez és a vismaior támogatási kérelmek benyújtásához kísérje 

figyelemmel mindenki a határidőket. Elmondta, hogy épületre vonatkozó kárigényt is 

be lehet nyújtani, melyet igazolni kell bizonylatokkal, számlákkal és nyilatkozatokkal. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10 óra 27 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

          Polics József 

               elnök 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

Wachené Király Ágnes 


