Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Képviselő: Gál Lajos polgármester
1. számú KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ajánlattevő!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Napelemek elhelyezése
Gyenesdiás Nagyközség középületein” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban
beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:
Kérdés:
1. Az ajánlattételi felhívás 6. pontja) A SZERZÓDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 50 nap, azzal, hogy az iskola és az óvoda
épületén a kivitelezést 2017. október 27. napján 16.00 óra és 2017. november 05. 16.00 óra
között kell végrehajtani.
A szerződéskötéstől számítva a legoptimálisabb határidő szerint sem teljesül az 50 nap a
felhívásban megjelölt október 27.-i időpontig.
A megvalósítás ütemterve az 50 napos határidővel is irreálisan rövid határidőt határoz meg a
megvalósításra. Figyelembe kell venni, hogy az Áramszolgáltatói ügyintézés 70 napot vesz
igénybe, ehhez hozzáadódik a mérő rendszer kiépítésének határideje, amire az
Áramszolgáltatónak további 30 nap áll rendelkezésére. Ezeket a határidőket kérjük figyelembe
venni.
Válasz:
Ajánlatkérő a kivitelezés határidejének tekintetében nem ért egyet a tájékoztatást kérővel,
mivel az iskola és az óvoda épületén a kivitelezést azért kell 2017. október 27. napján 16.00
óra és 2017. november 05. 16.00 óra között kell végrehajtani, mert az őszi szünet miatt a
munkák ebben az idő sávban nem zavarják az oktatást, így az Önkormányzatnak komoly
érdeke fűződik a megadottakhoz, így nem kíván változtatni rajta. Október 27. napján
16.00 óra és 2017. november 05. 16.00 óra között 9 naptári nap van. A vállalkozási
szerződés 5.8. pontjában ajánlatkérő meghatározta, hogy a munkák az ajánlatkérő
(megrendelő) engedélyével végezhetők nem munkanapnak minősülő napokon is, így mivel
korábban már jeleztük, hogy az Önkormányzatnak komoly érdeke fűződik a
meghatározott idősávban való kivitelezéshez, ajánlatkérő (nyertes vállalkozó) ilyen irányú
kérelme esetén hozzá fog járulni a nem munkanapnak minősülő napokon való
munkavégzéshez. A 9 nap pedig bőven elegendő a 2 helyszínen történő teljesítéshez.
Ajánlatkérő a „A szerződéskötéstől számítva a legoptimálisabb határidő szerint sem
teljesül az 50 nap a felhívásban megjelölt október 27.-i időpontig.” mondatot nem tudja
értelmezni, mivel az 50 nap a szerződéskötéstől a kivitelezés befejezéséig rendelkezésre
álló idő, és ez természetesen magába foglalja az iskola és az óvoda épületén történő
kivitelezést is, így nem kell a szerződéskötéstől október 27-ig 50 napnak rendelkezésre
állnia.
Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő észrevételét az az Áramszolgáltatói ügyintézés és mérő
rendszer kiépítésének idejével kapcsolatban, ezért a szerződés időtartamát 150 napra
növeli, azzal, hogy a kivitelezésnek a szerződés megkötésétől számított 50. napon be kell
fejeződnie. A rendelkezésre bocsátott közbeszerzési felhívást és közbeszerzési
dokumentumokat ennek megfelelően módosítja.
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Kérdés:
2.
A kivitelezésre meghatározott 5 munkanap sem elegendő a 3 helyszínen egy időben
történő munkavégzésre, tekintettel arra, hogy a magasban, a tetőn végzett munkavégzés
fokozott elővigyázatosságot igénylő tevékenység.
Válasz:
Ajánlatkérő nem fogadja el a felvetést, tekintettel arra, hogy a kivitelezésre nem 5
munkanapot, hanem 50 napot (naptári napot) határozott meg, ami elegendő a tárgyban
szereplő munkák kivitelezésére.
Kérdés:
Az ajánlattételi felhívás 8. pontja: AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK
FELTÉTELEI, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS:
Előleg:
Ajánlatkérő előleg igénylését a Kbt. 135. (7) bekezdése szerint biztosítja, amelynek mértéke a
teljes ellenszolgáltatás 5 %-a.
Az ajánlatkérő által meghatározott 5% előleg mértéke nem biztosít lehetőséget arra, hogy a
megrendelni kívánt napelemek, és inverterek időben a rendelkezésre álljanak, hozzátéve azt a
körülményt, hogy az ajánlatkérő 2,5% jólteljesítési biztosítékot írt elő, amit szerződéskötéskor
kell rendelkezésre bocsátani.
Véleményünk szerint az eszközök rendelkezésre állása 30%-os előleg nyújtása esetén
biztosítható.
Válasz:
A kivitelezés 50 napos határidejére és a kivitelezés értékére tekintettel ajánlatkérőnek
nincs jogszabályi kötelezettsége előleg biztosítására. Az ajánlatkérő azonban mérlegelte a
kérést és figyelembe véve azt, hogy a kivitelezés fedezete támogatásból a rendelkezésére
áll úgy intézkedett, hogy biztosítja a nyertes ajánlattevőnek a 30 %-os előleg
igénybevételét.
A kérdés további részével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 2,5%
jólteljesítési biztosítékot az ajánlattételi felhívás és a szerződés tervezet szerint
egybehangzóan a szerződés teljesítésének időpontjától (jótállási idő kezdete) kell
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, így azt semmi esetre sem kell a szerződés
megkötésekor biztosítani.
3.

Ajánlatkérő megbízásából eljárva:

Gyenesdiás, 2017. szeptember 11.

__________________________________
Beregi Péter
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstrom szám: 00443
2

VISSZAIGAZOLÁS
(ELEGENDŐ EZT AZ OLD ALT VISSZAKÜLDENI)
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
„Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein”

Alulírott ____

a(z) ____

ajánlattételre felkért gazdasági

szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen három
(számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „1. számú KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS”
tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt:

aláírás
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