
K I V O N A T 
 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2020. (IV.2.) sz. határozata 

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa 

csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés 

érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról 

 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben - a képviselő testület tagjaival egyeztetve és véleményük figyelembevételével - 

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi 

határozatot hozom:  

 

1.) A TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa 

csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2.” megnevezésű közbeszerzési eljárást a 

Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítom. 

Utasítom a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy az EKR 

rendszerben az érintett cégek tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2020. április 3. 

Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 

2.) Az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentációt az előterjesztés 2.sz. és 3.sz. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom. 

 

3.) Jóváhagyom, hogy Mánfa Község Önkormányzata a beruházáshoz kapcsolódó új 

közbeszerzési eljárásban az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

- G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Kft. (7754 Bóly, Ipari park III utca 12.) 

- Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft. (7630 Pécs Edison u. 3/A) 

- Út és Mélyépítő Kft. (7691 Pécs, Szövetkezet utca 98/1.) 

- KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.) 

- Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.) 

 

Határidő: 2020. április 3. (ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldése) 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

4.) A beérkező ajánlatok értékelését végző bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

jelölöm ki: 

- Kordé János Márk műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező) 

- dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező) 
 

 

5.) A beérkezett ajánlatok értékelését követően döntök az eljárás eredményéről. Az ezzel 

kapcsolatos határozat-tervezetről a képviselő-testület tagjait előzetesen tájékoztatom. 



Határidő: Az ajánlatok értékeléséről szóló döntési javaslat elkészültét követő 7. 

nap 

Felelős: Takács Zsolt polgármestere 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Takács Zsolt s.k. 

 címzetes főjegyző         polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül:  

     

     Takács Zsolt 

     polgármester 

 


