
 
K I V O N A T 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

95/2021. (IV. 9.) sz. határozata 

TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosító számú „Energetikai korszerűsítés 
a komlói futófolyosó és sportközpont épületében” című projekt kapcsán a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
A 27/2021. (I. 29.) 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 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció támogató 
véleményének figyelembevételével, valamint a Komló Összeköt Egyesület frakciónak a 
határozat 2) pontjára vonatkozó ellenvéleményének ismeretében, Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1) Komló Város Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosító számú, 
„Energetikai korszerűsítés a komlói futófolyosó és sportközpont épületében” megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó legfeljebb bruttó 26.000.000.- Ft összegű többlet támogatási 
igényt nyújt be. 
 
Komló Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a projekt forrás szerkezete bruttó 
162.828.184.-Ft-ról 188.699.960.- Ft-ra módosul. 

 

Határid ő: 2021. április 9. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2) Komló Város Önkormányzat a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni 

jóváhagyása esetén a projektben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges, 
legfeljebb bruttó 26.000.000.-Ft többletforrást a 2021. költségvetési rendelet 7. számú 
mellékletében szereplő a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és 
futófolyosó energetikai korszerűsítése - Önerő – Megvalósításhoz című keret terhére, 
szükség esetén kormányzati engedélyhez kötött banki hitelfelvétel terhére biztosítja. 

 

Határid ő: 2021. július 30.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3) Komló Város Önkormányzat jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási 

jegyzőkönyvet és az összegezés tervezetét, továbbá meghozza az eljárást lezáró döntést. 
 

Határid ő: 2021. április 9.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4) Komló Város Önkormányzat az „TOP-3.2.1-16-BA1-2018 energetikai korszerűsítés” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében lefolytatott eljárást eredményesnek 



nyilvánítja és a Landan Invest Kft. (1089 Budapest, Kőris utca 29. fszt. 1.) ajánlattevőt 
hirdeti ki az eljárás 1. részajánlati körének nyerteseként. 
 

5) Komló Város Önkormányzat az „TOP-3.2.1-16-BA1-2018 energetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körében lefolytatott eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és a BENKALA Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.) 
ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás 2. részajánlati körének nyerteseként. 

 
6) Komló Város Önkormányzat az „TOP-3.2.1-16-BA1-2018 energetikai korszerűsítés” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körében lefolytatott eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és az Optimum Solar Home System Kft. (6500 Baja, Gesztenye utca 2.) 
ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás 3. részajánlati körének nyerteseként. 

 
Komló Város Önkormányzat utasítja az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszeren keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az 
ajánlattevőket. 

 
Határid ő: 2021. április 9. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
7) Komló Város Önkormányzat a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a 

nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozási szerződéseket megköti, az alábbiak szerint: 
 

1. részajánlati kör esetében a Landan Invest Kft.-vel nettó 118.095.374.-Ft + Áfa 
összeggel, 
2. részajánlati kör esetében a BENKALA Kft.-vel nettó 3.966.273.-Ft + Áfa összeggel,  
3. részajánlati kör esetében az Optimum Solar Home System Kft.-vel nettó 14.446.498.- 

Ft + Áfa összeggel. 
 
Határid ő: 2021. április 30. 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
Komló, 2021. április 9. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


