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Tisztelt Képviselő-testület!
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. szeptember 301-án kelt,
55/2020.(IX.30.) sz. határozatával közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a 468 kWA
AC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű kivitelezése tárgyában.
A közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2020. október 7-én került
megküldésre a felkért ajánlattevőknek. Az ajánlattételi határidő lejártáig az 5 felhívott
gazdasági szereplőből 3-an nyújtottak be ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata mindenben
megfelelt a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és a lekérdezések
alapján kizáró okok hatálya alatt nem állt.
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Electron Holding Zrt. (székhely: 2900 Komárom, Fuvaros köz 1., adószám: 26107705-2-11)
Nettó ajánlati ár (HUF): 149 779 994,A nyertes ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az
ajánlattevő nem állt az előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint ajánlattevő adta a legjobb árérték arányt megjelenítő érétkelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot. A közbeszerzési
eljárás lezárását a polgármester tette meg – tekintettel az akkor érvényes pandémiás
veszélyhelyzetre – a képviselő-testület helyett, ezért a közbeszerzési eljárás lezárása a
69/2020. (XI.26.) PM-határozat kiadásával történt meg.
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Rábapatona Község Önkormányzata
A nyertes vállalkozás az eredetileg 2021. január 22-én kötött kivitelezési határidőben
foglalt – 2021. október 1. napja – határidőt nem tudta teljesíteni, mivel elhúzódott a
naperőműpark rendszerbe kapcsolásához szükséges vezetékjogi engedély kiadása, mely
engedélyt 2021. augusztus 23. napján sikerült abszolválniuk. A kivitelezés sikere,- és a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának törvényessége érdekében írásban kérelmezték, hogy az
eredeti szerződés módosuljon egy pontban, minden más pont változatlanul hagyása mellett.
Ezen pont a kivitelezési határidő, melynek új időpontja 2022. január 31. napja lenne. Az
eredeti megállapodás módosítása során figyelemmel kell lenni a közbeszerzésről szóló 2015.
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.)2 141. §-ában foglaltakra. (Jelen előterjesztés melléklete az
aláírt szerződés módosítási megállapodás) A kérelmező Zrt. a szerződés módosításával és a
www.ekr.gov.hu oldalon történő publikálásával kapcsolatos minden költséget vállal. Az
építkezés 2021. szeptember 15. napjával megkezdődött a terep rendezésével.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntési jogkörében eljárva
a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő tartalmú, 2021. 01. 22. napján kötött
kivitelezési szerződést a Kbt. 141. §-ának megfelelő, a jelen előterjesztés mellékletét
képező módosítási megállapodásban foglaltakkal módosítja, a polgármester előzetes
ellenjegyzését jóváhagyja.
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A Kbt. megtekinthető az alábbi linken: https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00
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