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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-418/2021. 

 

 
 
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

382/2021. (V. 27.) kgy. határozata 

az „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a 

SECAP akcióterv kidolgozása” című projekt keretében „SECAP akcióterv kidolgozása” 

tárgyú beszerzési eljárás eredményéről  

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”, 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 

azonosítószámú „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése 

és a SECAP akcióterv kidolgozása” című projekt fizikai megvalósításához kapcsolódóan a 

„SECAP akcióterv kidolgozása” tárgyában beszerzési eljárást indított;  

e) a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2021. április 01. napján az alábbi 8 (nyolc) ajánlattevő 

részére került megküldésre: 

- Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület (székhely: 1056 

Budapest, Szerb u. 17-19.) 

- Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó, Gazdasági, Tervező és Szolgáltató Iroda 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1192 Budapest, Álmos u. 11. fsz. 4.) 

- ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 26.) 

- GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2100 Gödöllő, Éva u. 4.) 
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- InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. A. ép. 1. em. 106.) 

- LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

- Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 5.) 

- Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 48.) 

f) az ajánlattételi határidő lejártáig, 2021. április 15. napja 16:00 óráig 6 (hat) ajánlattevő nyújtotta 

be az ajánlatát, amelyeket a Beszerzési Bírálóbizottság megvizsgált és hiánypótlásra szólította 

fel az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, az ÉMI Építésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú 

Kft., valamint a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. ajánlattevőket tekintettel 

arra, hogy az ajánlataik nem tartalmazták a kötelező tartalmi elemként előírt kizáró okokra 

irányuló nyilatkozatot; 

g) a hiánypótlási határidő lejártáig, 2021. április 30 napja 11:00 óráig a hiánypótlást az f) pontban 

nevesített minden ajánlattevő teljesítette; 

h) a Beszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy mind a hat ajánlattevő ajánlata érvényes és 

bírálatra alkalmas; a legalacsonyabb összegű árajánlatot a LENERG Energiaügynökség 

Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft. nyújtotta be nettó 2.780.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

3.530.600,- Ft összegben. 
 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - 

tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat a LENERG 

Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal köt 

szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) A szerződés tárgya: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosítószámú „Innovatív Szociális 

Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása” 
című projekt fizikai megvalósításához kapcsolódóan a „SECAP akcióterv kidolgozása”, 

amely az alábbi fő feladatokat foglalja magában:  

- A Polgármesterek Szövetsége által elfogadott módszertani és tartalmi 

követelményeknek megfelelő Fenntartható Energia- és Klíma- Akcióterv (SECAP) 

kidolgozása, ehhez szükséges adatgyűjtések, felmérések elvégzése,  

- Covenant of Mayors szervezethez és annak SECAP-ra vonatkozó programjához való 

csatlakozás előkészítése. 

b) Az a) pontban leírt feladatok ellenértéke összesen nettó 2.780.000,- Ft + ÁFA, bruttó 

3.530.600,- Ft. 

c) Teljesítés határideje:  

- SECAP Akcióterv elkészítése esetében a szerződés hatályba lépésétől számított 6 (hat) 

hónapon belül;  

- Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezet részére az 

elkészült angol nyelvű SECAP benyújtása, a SECAP Akcióterv közgyűlés általi 

elfogadását követő 2 (két) héten belül. 

d) A Kft. az Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás alapján 1 (db) részszámla és 1 (egy) 

darab végszámla benyújtására jogosult. 
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e) Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

f) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint az eljárás tárgyát 

képező beszerzés fedezete bruttó 3.531 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. 

melléklet „6.5.1-19 Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a 

SECAP akcióterv kidolgozása” megnevezésű során 100%-ban európai uniós támogatási forrásból 

rendelkezésre áll. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


