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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 
Képviselő: Gál Lajos polgármester 
 

2. 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 választ adja: 
 

Kérdés: 

Az ajánlattételi felhívás szerint a számlázás rendje: Ajánlatkérő részszámlázási 
lehetőséget nem biztosít. 
Az ajánlattételi felhívás szerint kivitelezésre meghatározott 50 nap, a műszaki átadásra 
150 nap áll rendelkezésre, ami időtartam jórészt az Áramszolgáltatói engedélyezési 
eljárásból áll össze. 
Az előlegszámlát kivéve, a kivitelező addig nem jut forráshoz, amíg az Áramszolgáltatói 
engedélyezés le nem zajlik, így akár 150 napig a kivitelezőnek hiteleznie kell a beépített 
anyagköltséget, ami a beruházás jelentős hányadát teszi ki. 
Javaslatunk szerint szükség volna 1-1 résszámla kiállítására az intézményenkénti munka 
előrehaladásával arányosan. 
Válasz:  

Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő észrevételét lehetőséget biztosít a részszámlák 

benyújtására az alábbiak szerint: 

Számlázás: 

A teljesítés során 3 db részszámla és egy végszámla (nem beleszámítva az előleg számlát) 

benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő 

összegről Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületén történő kivitelezés 

megvalósult teljesítése esetén; 

 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő 

összegről Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületén történő kivitelezés 

megvalósult teljesítése esetén; 

 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő 

összegről a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda épületén történő kivitelezés megvalósult 

teljesítése esetén; 

 végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről az áfa 

nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-

átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a 

megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a 

munkaterület megrendelőnek történő rendeltetés szerinti birtokba adása, és ennek a 

teljesítésigazolásban való elismerése. 

Az előleg a harmadik részszámla és a végszámla értékéből kerül elszámolásra 50-50 %-os 

arányban. 

 A rendelkezésre bocsátott közbeszerzési felhívást és vállkozói szerződés tervezetet ennek 

megfelelően módosítja. 
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A módosításra tekintettel ajánlatkérő elhalasztja az ajánlatok beadási határidejét a megfelelő 
ajánlattételi idő biztosítása érdekében. 
 
Az új ajánlattételi határidő: 
 
 

2017. szeptember 20. 12.00 óra 
 
 
 
Ajánlatkérő megbízásából eljárva: 
 
Gyenesdiás, 2017. szeptember 15. 
 
 

 

 

 

  

 __________________________________ 

  Beregi Péter 

  Felelős Akkreditált  

  Közbeszerzési Szaktanácsadó 

  Lajstrom szám: 00443 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT 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 „2. számú KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS” 

tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

 

  

  aláírás 

 


