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Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzés rövid ismertetése: Rábapatona Község Önkormányzata 500 kW alatti
teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését tervezi. Jelen közbeszerzési eljárás célja a
kivitelező kiválasztása. Alábbiakban összefoglalom a közbeszerzés legfontosabb kritériumait.
Az önkormányzat még 2015-ben kezdte meg a Rábapatona 86/40 hrsz.-ú ingatlan kapcsán – a
magánszemély tulajdonos költségviselésével és együttműködésével – egy saját tulajdonú
napelem park létrehozásának előkészítését. 2015-2016-ban a park tervezése és a rendezési terv
hozzárendelése megtörtént, majd 2017-ben a naperőműpark építési engedélyt kapott
(GYS/01/01516-22/2016/MU). Az építési engedély időközben módosítva lett a legújabb
technológiai szabványok vonatkozásában és 2 évvel, 2021. január 31-ig meghosszabbításra
került.
Az önkormányzat ún. KÁT-engedélyt is kérelmezett a park megépítéséhez
kapcsolódóan, a KÁT engedélyben az állam nettó 26,46 Ft garantált felvásárlási áron veszi át a
megtermelt áramot 25 éven keresztül. Ezen jogosultság 2021. októberéig érvényes, utána már
nem hosszabbítható a KÁT hatálya. A fentiek alapján az önkormányzat kényszerhelyzetben van
a park megépítése kapcsán, tekintettel arra, hogy banki hitelt jelen gazdasági körülmények
között nem kap az önkormányzat, továbbá a 2014-2020-as EU-s támogatási ciklusban 500 kWA
alatti naperőmű parkok építésére nem adtak támogatást, csak ennél nagyobb parkokra.
A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat megépítetti a parkot az eljárásban nyertes
vállalkozással, aki az üzembe helyezés után megszerzi a park tulajdonjogát, és cserébe
ellenszolgáltatást fizet az önkormányzatnak (Lsd. 1. sz. napirend)

További információk jelen előterjesztés I. és II. számú mellékletében találhatóak.
A teljesítése helye:
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Rábapatona Község Önkormányzata
H-9142 Rábapatona, 86/41 hrsz., NUTS-kód: HU221
Értékelési szempont:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár/érték arány
Európai uniós alapokra vonatkozó információk: A közbeszerzés nem európai uniós
forrásból finanszírozott.
Jótállás:
Ajánlattevőt, mint Vállalkozót szavatossági és a műszaki átadás-átvétel napját követő,
ajánlatában vállalt időtartamra jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák és
felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és jótállás kérdésében a hatályos
jogszabályok irányadóak.
A szerződést biztosító kötelezettségekről részletesen a Közbeszerzési Dokumentum részét
képező szerződés-tervezet rendelkezik.
Az eljárás tárgya:
További információk az eljárásról az ajánlattételi felhívásban találhatóak, mely dokumentáció
jelen előterjesztés II. sz. melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
…/2020 (IX.30.) sz. határozat
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 500 kW
alatti teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése érdekében a közbeszerzési eljárást
indít. Az eljárás tárgya: „Napelemes kiserőmű kivitelezése Rábapatonán”.
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3)
bekezdésének megfelelően megbízza a Walden Közbeszerzési Kft-t. (a bevont felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóth Csaba (lajstromszám: 00402). A
szakértővel történő szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
3. Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, ennek
megfelelően a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.
4. A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy a felkérendő
ajánlattevők képesek a szerződés teljesítésére a Kbt. 115. §-ban foglaltaknak
megfelelően. Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt. egybeszámításra és részekre
bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt rendelkezéseket.
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5. A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkérendő ajánlattevők és a
közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának
szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért
ajánlattevők a bevont szakember szakmai tapasztalata (minőségi szempont 1.), a vállalt
jótállás mértéke (minőségi szempont 2.) és a nettó ajánlati ár (ár szempont) alapján
versenyeznek egymással.
7. A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős bírálóbizottság három tagját
az alábbiak szerint kéri fel a Képviselő-testület:
a.
Közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező: Dr. Németh Balázs
b.
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Fölnagy Tamás
c.
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Nagyné Bognár Krisztina
8. A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi
okok fenn nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.
3

9. A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció
mellékletként csatolt szövegét, és felhatalmazza a polgármestert az eljárás tényleges
megindítására.

Kelt: Rábapatonán, 2020. szeptember 22. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző

