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69/2016. (VI. 23.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 23-ai rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat az „Energetikai beruházások Budakalászon” című közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Villám Zsuzsanna referens  

   

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

  Pál József irodavezető 

   

   

   

Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.  
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint  

név szerint szavaz. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az „Energetikai beruházások Budakalászon” című közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közép-magyarországi régióra kiírt KEHOP 5.2.9. kódjelű „Önkormányzati épületek 

energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására” elnevezésű pályázati 

program keretén belül az önkormányzat a 87/2016.(VI.03.) Kt. határozata alapján az „Energetikai 

beruházások Budakalászon”című pályázati dokumentáció elkészítése érdekében a tervezett 

beruházások kivitelezésének közbeszerzési eljárása lefolytatására az APPTENDER 

ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ ÉS PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.-t bízta meg. 

 

A tervezett beruházások az alábbi épületeket érinti: Polgármesteri Hivatal mindkét épülete, a 

Kalász Suli konyha-ebédlő épülete (Fabró-ház) és a Kalászi Idősek Klubja épülete. 

 

A meghívásos közbeszerzési eljárás két részből állt: 

1. Építészeti munkák: tető- és minden oldali homlokzatszigetelés, külső nyílászárócserék, 

2. Minden épületre kiterjedő napelemes rendszer telepítése 

 

A projekt összköltsége bruttó 64.716.461 Ft, 100 %-os pályázati finanszírozás lehetősége mellett. 

A közbeszerzési eljárásra meghívott cégek az alábbi ajánlatokat adták: 

 

A közbeszerzés 1. részére három  ajánlat érkezett, a megajánlottak alapján a következő sorrend 

alakult ki az első rész tekintetében: 

 

1.) Ajánlattevő neve: Mészáros Épületgépészeti Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9. 

Vállalkozási díj: nettó 35.370.947,- Ft 

Teljesítési határidő (nap): 75 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 0,02 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

 

2.) Ajánlattevő neve: Stonedekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 2615 Csővár, Madách utca 1. 

Vállalkozási díj: nettó 37 141 505,- Ft 

Teljesítési határidő (nap): 80 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 0,1 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,1 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,1 (%/vállalkozási díj) 
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3.) Ajánlattevő neve: DYM-CAT BAU Kft. 

Székhelye: 1162 Budapest, Szög utca 2. 1/a. 

Vállalkozási díj: nettó 43 026 433, - Ft 

Teljesítési határidő (nap): 75 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 0,2 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

 

 

A Közbeszerzés 2. részére négy ajánlat érkezett, a következő sorrend alakult ki: 

 

1.) Ajánlattevő neve: GoodWill Energy Kft. 

Székhelye: 1162 Budapest, Timur utca 74. 

Vállalkozási díj: nettó 11 061 400, - Ft 

Teljesítési határidő (nap): 30 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 1,5 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 1,5 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 1,5 (%/vállalkozási díj) 

 

2.) Ajánlattevő neve: Mészáros Épületgépészeti Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.  

Vállalkozási díj: nettó 14 550 346, - Ft 

Teljesítési határidő (nap): 65 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 0,02 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

 

3.) Ajánlattevő neve: Stonedekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 2615 Csővár, Madách utca 1. 

Vállalkozási díj: nettó 15 796 710, - Ft 

 Teljesítési határidő (nap): 70 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 0,1 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,1 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,1 (%/vállalkozási díj) 

 

4.) Ajánlattevő neve: DYM-CAT BAU Kft. 

Székhelye: 1162 Budapest, Szög utca 2. 1/a 

Vállalkozási díj: nettó 15 864 042, - Ft 

Teljesítési határidő (nap): 65 (nap) 

Késedelmi kötbér mértéke: 0,2 (%/vállalkozási díj/nap) 

Hibás teljesítési kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 

Meghiúsulási kötbér mértéke (%/vállalkozási díj): 0,5 (%/vállalkozási díj) 
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A közbeszerzési eljárással megbízott cég tájékoztatása alapján a közbeszerzési eljárás érvényes 

és eredményes volt, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére az ajánlattételi felhívás 

és dokumentáció feltételei szerint kizáró ok egyik ajánlattevő esetében sem merült fel. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés C) pont). 

Fentiek alapján a közbeszerzési eljárásban szereplő beruházás 1. részét a Mészáros 

Épületgépészeti Építőipari és Kereskedelmi Kft., a  2. részét pedig a GoodWill Energy Kft. 

nyerte. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja 

az „Energetikai beruházások Budakalászon” címen kiírt közbeszerzési eljárást. 

  

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Energetikai beruházások 

Budakalászon”címen kiírt közbeszerzési eljárás 1. részének - Építészeti munkák: tető- és 

minden oldali homlokzatszigetelés, külső nyílászárócserék elvégzésének - nyertese a 

Mészáros Épületgépészeti Építőipari és Kereskedelmi Kft.  (Székhelye: 1033 Budapest, 

Szőlőkert utca 9.), az ajánlati ár 35 370 947 Ft + Áfa, azaz nettó harmincötmillió-

háromszázhetvenezer-kilencszáznegyvenhét forint + Áfa, a teljesítés vállalt időtartama 75 

nap.   

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Energetikai beruházások 

Budakalászon”címen kiírt közbeszerzési eljárás 2. részének - a minden épületre kiterjedő 

napelemes rendszer telepítése - nyertese a GoodWill Energy  Kft.  (Székhelye: 1162 

Budapest, Timur u. 74.), az ajánlati ár 11 061 400 Ft + Áfa, azaz nettó tizenegymillió-

hatvanegyezer-négyszáz forint + Áfa, a teljesítés vállalt időtartama 30 nap. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a 

beruházásra vonatkozó és szükséges vállalkozási szerződéseket aláírja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2016. június 22.  

Rogán László  

polgármester 

 


