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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Alulírott Dr. Tóth Levente ügyvéd (1134 Budapest, Lőportár utca 20/B.) a TULIPA
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bottyán utca 10.)
képviseletében eljárva a Napelemes rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 56. § alapján a beérkezett kérdésekre az alábbi adjuk meg kiegészítő tájékoztatásunkat.
1. A napelemes rendszer teljes körű beüzemelése is a közbeszerzés része, ehhez szükséges
tudni az elhelyezés adatait. Kérném a napelemes rendszer kiosztási tervét megküldeni,
amelyből megállapítható a panelek elhelyezése és a szükséges tartószerkezet típusa is.
Válasz: Kiosztási terv nem készült. A rendelkezésre álló adatokat, okiratok alapján a
nyertes ajánlattevő feladata a szerződésszerű hiány- és hibamentes teljesítés.
2. Kérném a napelemes rendszerhez képest az inverter tervezett helyét és a villamos
csatlakozási lehetőség helyét is jelölni a terven.
Válasz: Az inverter elhelyezésére nem készült terv. A teljesítés helyéül szolgáló tető
méretarányos felülnézeti tervét mellékelten csatoljuk. Az interver jelzett tető dél-keleti
sarka alatt lévő helyiségben kerül elhelyezésre és itt található az elektromos csatlakozás is.
3. A napelemes rendszer villámvédelmi hálózatba való bekötése része-e az ajánlatnak?
Amennyiben igen kérem a jelenlegi villámvédelmi rendszerről készült tervet,
jegyzőkönyvet rendelkezésre bocsátani.
Válasz: A napelemes rendszer villámvédelmi hálózatba való bekötése nem feladata a
nyertes ajánlattevőnek.
4. Az engedélyezési folyamathoz szükséges igénybejelentő nyomtatvány beadásra került az
áramszolgáltató részére? Amennyiben igen kérném az áramszolgáltató által megküldött
választ rendelkezésre bocsátani. Amennyiben nem kérném a telephelyen rendelkezésre álló
teljesítmény megküldését, hogy megállapítható legyen az esetleges teljesítménybővítés
szükségessége.
Válasz: Az engedélyezési folyamathoz szükséges igénybejelentő nyomtatvány, az
áramszolgáltatóhoz benyújtásra került. 3x80 amperes-re lett bővítve a teljesítmény. A
rendelkezésre álló iratokat mellékelten csatoljuk.
5. Műszaki és szakmai alkalmassági követelményként a következő került feltüntetésre:
„M.1.
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 15 millió Ft összértékű 1 db szerződésben teljesített referenciával, amely legalább 250 kWp-es hálózatra termelő „okos” napelemes rendszer telepítésének szerződésszerűen teljesített szállítására és üzembe helyezésére
vonatkozik.”
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Legyenek szívesek tisztázni, hogy mi indokolja a 250 kWp teljesítményű „okos”
napelemes rendszer alkalmassági minimum követelmény előírását, a közbeszerzés
tárgyában szereplő 50 kWp teljesítményű rendszer kiépítéséhez.
Válasz: Adminisztrációs hiba miatt került a 250 kWp mérték meghatározásra, a helyes adat
a 35 kWp. Az ajánlatkérő ebben a körben módosítja az ajánlati felhívást.
6. Szükséges-e tételes költségvetés benyújtása az árajánlathoz, amennyiben igen legyenek
szívesek az árazatlan költségvetést rendelkezésre bocsátani.
Válasz: Igen, az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött és cégszerűen aláírt árazott
költségvetést. Ennek megfelelően jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoljuk az
árazatlan költségvetést.
7. Az ajánlati felhívás 18. pontjában az ajánlatok felbontási idejénél 2016.szeptember 7. lett
megjelölve, kérem az időpontot pontosítani.
Válasz: A helyes és módosított ajánlattételi határidő 2016. november 25. 15 óra 00 perc.
8. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt adja meg a „kivitelezési” tető pontos típusát.
Válasz: A kivitelezési tető típusa: King Span KS1000 RW típusú 10cm vastagságú
tetőpanel poliuretán töltéssel.
9. Kérjük erősítse meg hogy a napelemes rendszer kivitelezése mellé nem szükséges
villámvédelmet kialakítani, minthogy ezt a kiírás nem tartalmazza.
Válasz: A napelemes rendszer villámvédelmi hálózatba való bekötése nem feladata a
nyertes ajánlattevőnek.
Továbbá tájékoztatjuk t. gazdasági szereplőket, hogy a fentiekben jelzetteknek megfelelően
az ajánlati felhívás is módosult. Az egységes szerkezetbe foglalt, a módosított pontokat
szürke színnel jelölt – immáron gazdasági alkalmassági követelményt is tartalmazó –
ajánlati felhívás jelen kiegészítő tájékoztatás mellékletét képezi.
A megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt
2016. november 25. 15 óra 00 percre
módosította.
Kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételét a +36 42504902-es faxszámra vagy az
iroda@drtothlevente.hu e-mailcímre visszaigazolni szíveskedjenek.
Budapest, 2016. november 18.
Ajánlatkérő képviseletében eljárva:

