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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A képviselő-testület a július 1. napján meghozott határozatban döntött arról , hogy az 

önkormányzat fenntartásában álló költségvetési intézmények napkollektor kiépítésére kiírt 

100% intenzitású pályázaton részt kíván venni. Döntött arról is , hogy a beruházás becsült 

értékére figyelemmel – nettó 15. millió ft.-ot meghaladó – meghívásos közbeszerzési eljárást 

folytat le , aminek lebonyolításával megbízta a Vanessia Kft.-t. Az előzetesen  beszerzett 

ajánlatok alapján az eljárást lebonyolító cég megállapította , hogy a legalacsonyabb ár 

figyelembevételével – nettó 13.776.500 ft. – nem kell a közbeszerzési eljárást lefolytatni , 

hanem a legalacsonyabb ajánlattévő céggel a szerződés megköthető. 

 

Mindezekre figyelemmel a korábban meghozott határozatot a jelen előterjesztésben 

megfogalmazott határozati javaslat szerint módosítani kell , amit javaslok a képviselő-

testületnek elfogadásra. 

 

                                                       HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2014.(VII.1.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a KEOP-

2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázathoz kapcsolódoan a 

Vanessia Kft. napelemes beszerzési eljárás bonyolított le, melynek keretében 3 db egymástól 

független ajánlattevőtől árajánlatot kért be a kivitelezésre.  



Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja , hogy a beérkezett 

ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot az Upstream Kft. 1118 Budapest, 

Maléter Pál utca 4. G. ép. IV. em. 5. (cég, székhely) nyújtotta be. 

 

Ajánlati ár: 13.776.500 Ft + ÁFA 

 

Erre tekintettel Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ajánlattevőt 

hirdeti ki nyertesnek a beszerzési eljárás tekintetében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási 

szerződés” megkötésére. 

 

 

2.) Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP-

2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírásra az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be napelemes rendszerek kiépítése céljából a következő 

megvalósítási helyekre vonatkozóan, az alábbi költségekkel: 

A pályázat címe:  

Napelemes rendszer kiépítése Zalahaláp településén 

 

Telepítési hely: 

 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. - Önkormányzat 

 8308 Zalahaláp, Ady E. u 1 - Óvoda 

 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 9 - Művelődési ház 

 

Projekt teljes bruttó költsége: 20.328.015 Ft 

Projekthez igényelt támogatás összege: 20.328.015 Ft 

Projekthez biztosított teljes önerő összege: 0 Ft 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.  

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Zalahaláp , 2014.  augusztus 12. 

 

 

                                                                           Bedő Lajos Sándor  

                                                                              polgármester 


