
 
 

K I V O N A T 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

298/2020. (XII. 23.) sz. határozata 
 

Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez 
kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére irányuló 

beszerzési eljárás eredményhirdetése 
 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökével egyeztetve, támogató véleményének 
figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 
az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Komló Város Önkormányzat az 1746/2020. (XI. 11.) Kormányhatározatban megjelölt 
fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére 
vonatkozó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. Humanpark-D Kft. (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz) ajánlata érvényes. 
2. Selectx Kft.  (7629 Pécs, Hársfa út 40.)   ajánlata érvényes.  
3. Baranya Park Kft. (7761 Kozármisleny, Rózsa u. 32/2.) ajánlata érvényes,  
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 
 Humanpark-D Kft. (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz) tette. 
5. Az eljárás eredményes volt.  
6. Az eljárás nyertese a Humanpark-D Kft. (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz). 
 
Komló Város Önkormányzat az 1746/2020. (XI. 11.) Kormányhatározatban megjelölt 
fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére 
vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást, a Humanpark-D Kft.-t (7361 Kaposszekcső, Ipari 
Park 539/3 hrsz) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  

 
 

2. Komló Város Önkormányzat utasítja az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 
értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2020. december 23. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 

3. Komló Város Önkormányzat továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 4.000.500.-Ft összegben a támogatás 
terhére megkösse. 

 



 
 

Határid ő: 2020. december 23. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2020. december 23. 

 
 

Polics József 
polgármester 
 

 
  
 
 
 


