
Előterjesztés 
 
Tárgy: „Napelemes rendszer telepítése Tengelic településen a műszaki leírásban foglaltak 
szerint” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 61/2014 ( VI.24.) számú határozatával  támogatta napelemes pályázat 
benyújtását és a pályázat nyertessége esetén, megbízta a Vanessia Magyarország Kft-t a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával.  
A közbeszerzés feltételes közbeszerzési eljárás keretén belül valósul meg, amelynek az a 
lényege, hogy a pályázat elnyerését megelőzően is le lehet folytatni, kiválasztani a kivitelezőt, 
s  a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amely alapján az ajánlatkérő pl. a 
kivitelezési  szerződést nem köteles megkötni. 
A napelemes pályázat benyújtása esetén a pályázati kiírás szerint  plusz pontot jelent az, ha 
már kivitelezési szerződéssel is rendelkezik a pályázó. 
A közbeszerzési eljárás keretén belül az ajánlati felhívás három gazdasági szereplő részére lett 
elküldve:  
1.NEWERGIES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2315 Szigethalom, Gárdonyi Géza utca 75/ A . 
2.JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Kft. 
1158 Budapest, Fázis u. 3. 
3.Hévíznet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2600 Vác, Tavasz utca 14. 
Az ajánlattételi határidőig 1 db ajánlat érkezett, mégpedig a JET-VILL Építő és 
Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Kft-től. A nettó ajánlati ár 18.064.000.-Ft. 
Hiánypótlásra nem volt szükség, mivel a benyújtott ajánlatban számszaki hiba nem volt, 
tisztázásra nem kellett felkérni az ajánlattevőt. A bírálóbizottság megállapította, hogy 
ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, a szerződés 
teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta, így a bizottság javasolja a képviselő-
testületnek a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Kft.-t kihirdetni 
a közbeszerzési eljárás nyertesének. 
A közbeszerzési eljárást lezáró döntésnél testületi döntéshozatal esetében  név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati 
javaslatot. 
 
 Tengelic 2014. augusztus 15.  
 
                                                                                     Gáncs István sk. 
                                                                                     Polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
1. Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a KEOP-2014-
4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó feltételes 
közbeszerzési eljárás eredményes volt, a beérkezett 1 db ajánlat érvényes. 
A közbeszerzési eljárás megnevezése, tárgya: „Napelemes rendszer telepítése Tengelic 
településén a műszaki leírásban foglaltak szerint” 



 
2. Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a JET-VILL 
Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Kft. által adott nettó ajánlati ár a 
következő: 18 064 000 Ft 
Erre tekintettel az ajánlatkérő Önkormányzat a fenti ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek a fenti 
tárgyú közbeszerzési eljárásban. 
 
3.A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási 
szerződés” megkötésére. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 


