
K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
133/2020. (VI.17.) sz. határozata 

 

A „KOMLÓ-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001- BARNAMEZŐ” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozatala 

 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Fidesz-KDNP Frakció támogató véleményének figyelembevételével Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1) Az RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát 
valamennyi részajánlati kör vonatkozásában érvénytelennek nyilvánítom a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) alapján, tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak nem tett eleget, így az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem felel 
meg; 
- az 1. részajánlati körben a Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság és Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítom. 

- a 2. részajánlati körben a Cserkúti Generál Kft., Benkala Gyártó, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és GEMENC BAU TOLNA Építőipari 
és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítom. 

- a 3. részajánlati körben a Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság, GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft., és 
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítom. 

- a közbeszerzés eljárást az 1. részajánlati körben eredményesnek nyilvánítom és a 
Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt 
hirdetem ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy nevezett ajánlattevő nyújtotta 
be a legjobb ár-érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot; 

- a közbeszerzési eljárást a 2. részajánlati körben eredményesnek nyilvánítom és a 
Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevőt hirdetem ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy nevezett 
ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. A 
fedezet a szerződéskötéshez szükséges mértékben az ajánlatkérő Komló Város 
Önkormányzat részéről kiegészítésre kerül. 

 
Utasítom az aljegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 
előírásainak megfelelően az eljárásban résztvevő ajánlattevőket tájékoztassa. 
 



Határid ő: 2020. június 25. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

2) Komló Város Önkormányzat a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevételével a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződést köt az alábbiak 
szerint:  

 
1.rész: Útépítés, csapadékvíz elvezetés, közművek: 
Ajánlattevő neve:  Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
Székhelye:  7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5. 
Nettó ajánlati ár: 90.858.532,-Ft 
 
 
2.rész: Műhely épület, szolgáltatóház és azok környezete: 
Ajánlattevő neve:  Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye:  1119 Budapest, Andor u. 21. sz. C ép. fszt.1. 
Nettó ajánlati ár: 412.892.448,-Ft 
 
3.rész: Szabadidő park: 
Ajánlattevő neve:  Benkala Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye:  1119 Budapest, Andor u. 21. sz. C ép. fszt.1. 
Nettó ajánlati ár: 45.371.820,-Ft 
 

3) A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges, a beruházás fedezetével kapcsolatos 
döntéseket a 79/2020 (V.21.) számú KT határozat tartalmazza. 
 
Határid ő:  KBT idevonatkozó rendelkezésének megfelelően 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 

Komló, 2020. június 17. 

          Polics József 
        polgármester 

 
 


