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Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – Polgármesteri Hivatal  

kivitelező kiválasztása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Polgármesteri Hivatal épületére tervezett napelemek elhelyezésére a kivitelező 
kiválasztására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési 
eljárást folytattunk le a 213/2021. (VI. 11.) sz. határozat alapján. Az ajánlatadásra felkért 
három vállalkozás határidőben benyújtotta ajánlatát. Hiánypótoltatás után elkészült az 
ajánlatok értékelése. 
 
Az ajánlatkéréseknél két értékelési szempont szerepelt – az ajánlati ár (7 súlyszámmal), a 
szakmai tapasztalat (3 súlyszámmal, 24 hónap vagy afölötti megajánlás esetén egyaránt 
maximum pont járt). A pontozás két tizedesjegy pontossággal történt. 
 

Ajánlatok  
 Gázmodul-Weisz 

Kft.  
 Global-Szig Kft.   Lászlóvill Kft.  

Nettó ajánlati ár          3 180 977 Ft  2 952 745 Ft  3 313 524 Ft  

Bruttó ajánlat 4 039 841 Ft  3 749 986 Ft  4 208 175 Ft  

Szakmai tapasztalat építményvillamossági 
kivitelezési munkáinak helyszíni 

irányításában (hónap) 
13 24 16 

Pontszám 81.22 100 82.38 

 
A fentiek alapján javasoljuk a beszerzési eljárás nyertesévé a Global-Szig Kft. (1148 
Budapest, Angol u. 43. al. 1.) ajánlattevőt nyilvánítani, mivel a legjobb ár-érték arány 
értékelési szempont alapján a legkedvezőbb árajánlatot adta és ajánlata – a benyújtott 
hiánypótlással együtt - megfelel az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. 
 
Ajánlattevő ajánlati ára: nettó 2.952.745,- Ft, mely a TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 
azonosítószámú pályázati projekt támogatásból kerül finanszírozásra. Egybeszámítva a 
korábban megvalósult hét intézményre vonatkozó vállalkozói szerződések szerinti kivitelezési 
költségek összegével (nettó 46.729.171,- Ft) nem haladja meg a közbeszerzési határértéket.  
 
Javasoljuk a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani, mivel a legjobb ár-érték arány 
szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet 
összegén (nettó 2.986.500,- Ft) belül van, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésére áll. Javasoljuk a vállalkozási szerződés a Global-Szig Kft. (1148 Budapest, 
Angol u. 43. al. 1.) ajánlattevővel kerüljön megkötésre 
 
 
Kérjük szíves döntésüket! 
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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.) pályázati projekthez 
kapcsolódóan „Napelem telepítés – Gárdony Polgármesteri Hivatal” tárgyú - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárásban: 
 
-a beszerzési eljárás nyertesévé a Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol u. 43. al. 1.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a legkedvezőbb árajánlatot adta 
és ajánlata – a benyújtott hiánypótlással együtt - megfelel az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételeknek 
 
-Ajánlattevő ajánlati ára: nettó 2.952.745,- Ft + 27 % ÁFA (br. 3.749.986,-Ft), mely a TOP-3.2.2-15-
FE1-2018-00006 azonosítószámú pályázati projekt támogatásból kerül finanszírozásra 
 
-a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mivel a legjobb ár-érték arány szempont szerint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet összegén (nettó 2.986.500,- Ft 
+ 27 % ÁFA, br. 3.792.855,- Ft) belül van, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet ajánlatkérő 
rendelkezésére áll. A vállalkozási szerződés a Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol u. 43. al. 1.) 
ajánlattevővel kerül megkötésre 
 
-felkéri a polgármestert az ajánlat kérés mellékletét képező szerződés aláírására 
 

  Határidő:  nyertes Ajánlattevő értesítése azonnal 
  Felelős:  Tóth István polgármester 
 

 
 
Gárdony, 2021. június 25. 
 
            Tóth István  
                       polgármester 
 
készítette: Bácskai Zsuzsanna 


