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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján a „Gárdony városban
megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” (TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító
sz.) projekt egyik elemének megvalósítására „Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban” tárgyú Kbt.
115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás
nyertesével a szerződés megkötésre került mind a hét részre (Velencei-tavi Galéria, Gárdonyi Óvoda –
Székhelyintézmény, Chernel István Általános Iskola és Gimnázium, Közösségi Ház, Dinnyési
Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ, Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája, Gárdonyi
Géza Általános Iskola önkormányzati tulajdonú intézményekre), a napelemek elhelyezése megtörtént,
az áramszolgáltatóval a hálózathasználati szerződések módosítása van folyamatban.

Az eredeti elképzelések szerint, a Klausz Gábor Könyvtár villamosenergia ellátásához a társasházra
kerültek volna elhelyezésre a napelemek, amihez a társasházi tulajdonosok nem járultak hozzá. A
pályázati kiírásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal épületére fogják elhelyezni a Könyvtárhoz
tervezett napelemes rendszert a régi rendszer kiegészítéseként.

Hasonló építési beruházásoknál meg kell vizsgálni az egybeszámítást. A közbeszerzési határérték
építésnél nettó 50 millió Ft. A fentiekben hivatkozott hét intézményre vonatkozó vállalkozói
szerződések szerinti kivitelezési költségek összege nettó 46.729.171,- Ft, a Polgármesteri Hivatal
épületére tervezett napelemek elhelyezésének becsült értéke nettó 2.986.500,- Ft. A két összeg együtt
nettó 49.715.671,- Ft, amely nem haladja meg a közbeszerzési határértéket, így a kivitelező
kiválasztására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárást
lehet lefolytatni. A beszerzési szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal épületére tervezett napelemek
elhelyezésre három szakkivitelezőtől kell ajánlatot kérni.

Csatoljuk az ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt a szerződés tervezettel. A műszaki
elvárások és az értékelési szempontok megegyeznek a hét intézménynél alkalmazottakkal.

Kérjük szíves döntésüket!

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.) pályázati projekthez
kapcsolódóan „Napelem telepítés – Gárdony Polgármesteri Hivatal” tárgyú - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárást kíván lefolytatni a
mellékelt ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri a Gázmodul-
Weisz Kft-t (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.), a Global-Szig Kft-t (1148 Budapest, Angol u. 43.
al. 1.) és a Lászlóvill Kft-t (8000 Székesfehérvár, Adonyi út 50.).
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