
E L Ő T E R J E S Z T É S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. augusztus 28-án tartandó rendkívüli ülésére

TOP-3.2.2 pályázat – közbeszerzési szakértő kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be TOP-3.2.2-15 kódszámú
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében”
elnevezésű pályázati konstrukcióra, „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus
fejlesztések” címmel. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, a támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.

A projekt két építési beruházást tartalmaz:

Geotermikus rendszer bővítése - becsült összeg: 299 500 000 Ft (nettó)
Fotovoltaikus fejlesztés - becsült összeg: 51 400 000 Ft (nettó)

Fenti projektelemek (a tervezői költségbecslések alapján) meghaladják a közbeszerzési határértéket,
így megvalósításuk érdekében két építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény
115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítására árajánlatokat kértünk be.

Az ajánlatkéréseknél két értékelési szempont szerepelt – az ajánlati ár (7 súlyszámmal), a szakmai
tapasztalat, hasonló pályázati projektek közbeszerzési eljárásának lebonyolítása (3 súlyszámmal, 3 db
vagy afölötti megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár)

Ajánlatok
ANPAST

Europroject
Szolgáltató Kft.

DEBKÖZ
Közbeszerzés

Tanácsadó Kft.

KPG Consult
Kft.

Nettó ajánlati ár 3 950 000 Ft 4 700 000 Ft 4 250 000 Ft

Bruttó ajánlat 5 016 500 Ft 5 969 000 Ft 5 397 500 Ft

Szakmai tapasztalat -
közbeszerzési

eljárások bonyolítása
3 db 3 db 3 db

Elért súlyozott
pontszám 100,00 88,80 95,03

Miután a minimálisan elvárt szakmai tapasztalattal valamennyi Ajánlattevő rendelkezik, így az ajánlati
ár döntött.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és
fotovoltaikus fejlesztések” (TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító sz.) projekt két elemének/építési
beruházásának megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátásával a/az ……………………Kft-t (cím: ………………………..) bízza meg. Biztosítja a nettó
…………Ft + 27 % ÁFA bruttó ………….. Ft megbízási díjat 2019. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

Határidő: nyertes Ajánlattevő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2019. augusztus 26.
Tóth István

polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


