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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2020.(VII.07.) KT 

határozatában döntött arról, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) b) és c) 

pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot 

nyújt be.  

 

A benyújtásra került fejlesztés: Napelemes rendszer telepítése a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda 

telephelyein 

Feladatellátási helyek:  

7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. 1068/1 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. 1068/3 hrsz. 

7020 Dunaföldvár, József tér 8. 1471/6 hrsz. 

 

A miniszteri döntés eredményeként Dunaföldvár Város Önkormányzata 7 839 710 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült és az önkormányzat 7 839 710 Ft önerő biztosítását 

vállalta. Rendelkezésre álló keret összege: 15 679 420 Ft 

 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okirat kiállítását követően megérkezett az 

önkormányzat számlájára, így a fejlesztés megkezdhető.  

 

A beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése érdekében ajánlattételi eljárás 

lefolytatására került sor.  

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2020. október 12. 9:30 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak 

be.  

Ajánlatok bontása során, az ajánlattevők felolvasólapjain megadott adatok az alábbiak:  

 

Az 1. Ajánlattevő neve: NAPFALÓ Kft.   

Az 1. Ajánlattevő székhelye: 2459 Rácalmás, Rózsa u. 33. 

Ajánlat: nettó 12.300.000,- Ft + ÁFA = bruttó 15.621.000,- Ft 



 

A 2. Ajánlattevő neve: Laskovics Gyula e.v.   

A 2. Ajánlattevő székhelye: 2459 Rácalmás, Fenyő köz 3.   

Ajánlat: nettó 12.840.000,- Ft + ÁFA = bruttó 16.306.800,- Ft 

 

A 3. Ajánlattevő neve: ECO-MIL Kft.  

A 3. Ajánlattevő székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.  

Ajánlat: nettó 11.811.024,- Ft + ÁFA = bruttó 15.000.000,- Ft 

 

Mindhárom ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban részletezett feltételeknek, 

mindhárom ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy mind a három Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa 

érvényesnek, továbbá az ECO-MIL Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.) Ajánlattevőt 

hirdesse ki nyertes ajánlattevőknek tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő tette a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó és a rendelkezésre álló anyagi fedezetnek megfelelő 

ajánlatot. 

Műszaki ellenőri feladatok ellátásra pedig Kállai-Borik Róbert villamosmérnök (2400 

Dunaújváros, Római körút 32/A II. em. 3.) megbízását javaslom. 

Megbízási díj: 450.000,- Ft (alanyi áfamentes) 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

 

Dunaföldvár, 2020. október 13. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a „Napelemes rendszer telepítése a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda telephelyein” 

elnevezésű építési munkák kivitelezése tárgyú ajánlattételi eljárást eredményesnek 

tekinti és elfogadja a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot nyújtó ajánlatát. 

 

Az eljárás nyertese: 

Ajánlattevő:  ECO-MIL Kft. 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt. 

Ajánlati ár (nettó Ft):  11.811.024,- Ft (bruttó 15.000.000,- Ft)  

   

2. a beruházás megvalósításához a fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

Felhalmozási kiadások 15. számú mellékletének 3.41. pontjában elkülönítetten 

biztosítja a Belügyminisztérium, mint támogató által a BMÖFT/334-10/2020 számú 

támogatói okirat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásával 7 839 710 Ft összegben és 7 839 710 Ft összegben önkormányzati saját 

forrás fedezetével.  



 

3. úgy határoz, hogy a napelemes rendszerek telepítése tárgyban a műszaki ellenőri 

feladatok ellátásával megbízza Kállai-Borik Róbert villamosmérnököt (2400 

Dunaújváros, Római körút 32/A II. em. 3.). 

 

A megbízás díja: 450 000 Ft (alanyi áfamentes)  

 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a beruházás megvalósításával, 

a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  a szerződéskötésre eredményhirdetést követő 10 nap, legkésőbb 2020. 11. 10-ig 

  a kivitelezésre szerződés aláírását követő 180 nap előteljesítéssel 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

  


