
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. április 
28-án du. 1600 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre 
ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 
1./ Javaslat a „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív 

elemeinek a korszerűsítése” ajánlattételi felhívás elfogadására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Előterjesztés a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről, 

szakmai alapdokumentumának módosításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 

meghatározása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Hozzájáruló nyilatkozat a Vackor Alapítvány székhely bejegyzéséhez 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának 

ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
6./  Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói 

állományáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
7./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Különfélék 
 

Tiszacsege, 2016. április 21.      
 

Tisztelettel: 
 
 Szilágyi Sándor 

         polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
„Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 

korszerűsítése” 
 

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS 
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: 
a) Hivatalos név: Tiszacsege Város Önkormányzata 
b) Cím:  

Ország: Magyarország  
Postai irányítószám: 4066 
Város/Község: Tiszacsege 
Postai cím: Kossuth u. 5. 

c) Telefonszám: +36-52/588-400;  
d) Telefaxszám: +36-52/588-405;  
e) E-mail cím:  polgarmester@tiszacsege.hu  
f) Kapcsolattartó: Szilágyi Sándor polgármester 
   

2./ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT 
ELJÁRÁS, VALAMINT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
ESETÉN ANNAK INDOKOLÁSA: 
A Kbt. 115. § (1) bek. alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai 
szerint a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérések figyelembe vételével lefolytatott közbeszerzési 
eljárás. 

 
3./ A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, BESZERZÉSI HELYE ÉS 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: 
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § alapján az Ajánlattételi felhívást megküldi Ajánlattevőknek e-
mail útján elektronikus formában, valamint ezzel egyidejűleg az Ajánlattételi felhívást és 
a Közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők számára a 
http://kozbeszerzes.nyirber.hu tárhelyen elérhetővé teszi.  
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdés értelmében a 
Közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy – 
amennyiben Ajánlatkérő az alvállalkozók megnevezését előírja – az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő 
lejártáig. 

 
4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: 

„Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 
korszerűsítése” 
 
ESCO finanszírozási formában Tiszacsege Város közigazgatási területén lévő 
közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, tervezése, 
engedélyeztetése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 1 éves időtartamban 
történő üzemeltetése, karbantartása.     
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 13 éves határozott 
időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a 
prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.  
 

mailto:nyilas.nikoletta@kemecse.hu
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A vonatkozó szabvány szerinti, a műszaki specifikációnak megfelelő lámpatestekkel és 
műszaki tartalommal történő megtervezése és kivitelezése. 
 
Tervezés: 
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, 
előzetes terv alapján és annak megfelelően – a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata 
szerint – a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és 
bővítéséhez szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes 
áramhálózati engedélyessel, a település jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket 
illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza 
kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a 
fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte.  

 
A kiviteli tervnek  ki kell terjednie az alábbiakra is: 
- Az üzemelő közvilágítási rendszert és az előzetes terv szerinti saját bemérést össze 

kell hangolni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes 
legalizációs hálózati térképével. 

- Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell. 
- Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában álló elemeiről. 
- Oszlopszintű leltár az Önkormányzat tulajdonában álló oszlopokra szerelt aktív 

hálózati elemekről. 
- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek 

és az azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése. 
- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó 

feszültségmentesítési ütemezés. 
 

Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó végleges kiviteli 
tervekre, azok benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a 
dokumentációban megadott tanulmánytervnek megfelelő megvilágítási szintet biztosító és 
legalább a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak megfelelő energia megtakarítást 
eredményező olyan végleges kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő 
közbeszerzési eljárásban tett és ajánlatkérő által elfogadott ajánlatnak megfelelő 
lámpatestek alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes ajánlattevő feladata a 
kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése és 
szükséges engedélyeztetése az önkormányzati utak esetében a település jegyzőjével, 
országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak 
kezelőjével. Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése 
is. Nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül jogosult az ajánlatkérő által az ajánlattételhez 
rendelkezésre bocsátott előzetes tervnek az általa elvégzendő tervezési feladathoz 
szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.  

   
Kivitelezés: 

 
1. A jelenlegi közvilágítási rendszer 
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 870 db világítótest 49,938 kW beépített 
teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény 
felvételű hagyományos lámpa (36, 70, 100  W névleges teljesítménnyel). A megvalósítani 
tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az 
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egészét érinti, a bővítés a jelenleg üzemelő közvilágítási rendszernek az előzetes tervben 
megadott műszaki tartalmú kibővítését jelenti. 
 
A településen meglévő díszvilágítást a rekonstrukció nem érinti, azt változatlanul kell 
hagyni. 

 
2. A korszerűsített közvilágítási rendszer 
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási 
hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 870 db-ot LED fényforrással szerelt 
lámpatestre cserél ki, továbbá a bővítéssel az üzemelő rendszert 13 db. LED fényforrással 
bővíti, e körben a bővítésre vonatkozó aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez 
szükséges passzív hálózatot is létrehozva (kiépítve). Ezzel a fejlesztésbe bevont 
lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye 49,938 kW-ról legalább 22,079 kW-ra, éves 
fogyasztásuk 199252,62 kWh-ról legalább 88095,21 kWh-ra csökken, míg a bővítetéssel 
érintett lámpatestek beépített teljesítménye legfeljebb 1,104 kW, fogyasztása 4404,96 
kWh érték. A korszerűsítés és bővítés eredményeként létrejövő hálózat lámpatesteinek 
összes teljesítménye nem haladhatja meg az 23,183 kW értéket, fogyasztása pedig az 
92500,17 kWh értéket.   

 
A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi 
közvilágítási passzív elemek felhasználásával – szükségszerű átépítésével, a bővítés 
esetén ennek a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - 
végzett olyan tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren 
felszerelt és jelenleg üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak  a leszerelését és az új 
lámpatestek beépítését, továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási elosztó 
hálózatra és annak passzív elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED 
lámpatestek üzemelésre alkalmas állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a 
passzív közvilágítási elemekhez való illesztések biztosításával. A kivitelezés magában 
foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek az ajánlatkérő által megjelölt helyre 
való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek és üzemelésükhöz szükséges 
anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. A 
kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek szükségszerű cseréjét és 
átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés alatt szükséges 
feszültség alatti munkavégzést. 
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott LED technológiát 
jelentő lámpatestek, vagy ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell ajánlatot 
adnia. Az egyenértékűséget az ajánlatban – a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - 
igazolni kell.  

 
Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel 

 
Az ajánlatkérő a Létesítményt részenként, azaz szakaszonként veszi át az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései szerint. A műszaki átadás-átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói 
hálózatot üzemeltető engedélyes által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a 
kivitelezés befejezésével a közvilágítási változás bejelentést a nyertes ajánlattevőnek el 
kell végezni és azt az illetékes hálózati engedélyessel jóvá kell hagyatnia. Az eredményes 
műszaki átadás-átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer 
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beüzemelése és üzemi próbájának eredményes elvégzése, üzemi próba 8 óra folyamatos – 
meghibásodás nélküli és valamennyi lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő működés. 

 
 Üzemeltetés és karbantartás 
- A város utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint. 
- A város közigazgatási területén, 12 hónapon át a közvilágítási feladat ellátása. 
- Ajánlattevőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nappal közvilágítási 

szolgáltatási szerződést kell kötnie a villamos energia szolgáltatójával. 
- Ajánlattevő a mindekkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles 

gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról. 
- A közvilágítást biztosító berendezések – lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő 

vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása. 
 

Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg. 
 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 45316110-9     
További tárgy(ak) 45111200-0     
 65320000-1   
 71220000-6   

5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 
Vállalkozási szerződés a „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a 
rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt kivitelezésére. 

 
6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

Teljesítés határideje: a kivitelezés tekintetében: legkésőbb 2016. november 30. Az 
Ajánlattevők által ehhez képest vállalt előteljesítés mértéke (max. 30 nap) az ajánlatok 
értékelésének részszempontját képezi. 
Megrendelő részéről: A refinanszírozásból következően a törlesztési futamidő lejártának 
napja, melynek maximális időpontja 156 hónap.  

- az üzemeltetés, karbantartás tekintetében: a  műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő naptól számított 12 hónap. 

 
7./ TELJESÍTÉS HELYE:  

Tiszacsege Város közigazgatási területe 
 

8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
a) A szerződés biztosítékai: 
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és 
szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A 
jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak végéig kell rendelkezésre 
állnia. A kötelező jótállási idő 10 év. A kötelező szavatossági idő a Ptk. 6:163. § (3) 
bekezdés alapján 5 év (60 hónap).  
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- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a 
késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból 
származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a 
nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső 
határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű 
ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés 
elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga. 
 
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a 
Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. 
Mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a.  
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. 
 
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába 
beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
 
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni. 
 
Az ajánlatkérő vonatkozásában: 
A harmadik fizetési felszólítást követően inkasszójog. 

 
b)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ig biztosít előleget a 
nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül kifizeti. 

 
A beruházás fedezete, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a 
prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása. 
 
Ajánlatkérő a képviselője által jóváhagyott számlát a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., illetve  a 
Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint részletfizetés útján teljesíti. A díj fizetése havonta 
történik, az éves díj 12 –ed része számlázható a tárgyhó első napját követően. 
A kifizetés forintban történik.  
Az első részszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárása.  
 

9./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT 
LEHETŐSÉGE VAGY KIZÁRÁSA: 

Részekre történő ajánlattétel:  
 igen     
 nem  

A Kbt. 61. § (4) bek. alapján a részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai 
(adott esetben): a beszerzés tárgya és jellege, célszerűségi szempontok nem teszik 
lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 
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Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: 

 egy részre 
 egy vagy több részre 
 valamennyi részre  

A Kbt. 61. § (6) bek. alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén 
korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma: 

 igen, az alábbi szempontok szerint:     
 nem  

 
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                  

 igen     
 nem  

 
10./ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

 
 A legalacsonyabb ár 

 
 A legalacsonyabb költség az alábbi költséghatékonysági módszer alapján: 

 
 A legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: 

Szempont        Súlyszám 
1. Ajánlati ár (nettó forint)      5 
2. Vállalt előteljesítés mértéke     5 
(nap, maximum 15 nap) 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 
Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: 
1. részszempont: Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó nettó ajánlati árat értékeli, az 
alábbiak szerint: 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. 
évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított 
arányosítás.: 
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak 
szerinti egyenes arányosítás.: 
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
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ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz 
pontot. 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés 
szabályai szerint. 
- Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a vállalt előteljesítés mértéke értékelési 
résszempont vonatkozásában a 30 napot elérő, illetve meghaladó mértékű 
megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési 
felső limit). 
 

11./ A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ 
GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, ILLETVE JOGI SZEMÉLY: (adott esetben) 
 
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel 
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt 
megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. 
Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet 
létrehozását. 

 
12./ KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK: 

 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - 
k) és m) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 
 
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá 
tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.) 
 
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó 
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a 
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése 
szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti 
– jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok 
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata 
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kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. 
  
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, 
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) pontjában meghatározott 
kizáró okok hatálya alá. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell 
igazolnia, továbbá a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontban foglaltak szerint kell 
igazolnia. 
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 
foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az 
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bek). 
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia 
kell arról, hogy az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  
 

13./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni gazdasági és pénzügyi alkalmasságát: 
P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás megküldését megelőző utolsó lezárt üzleti évben saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtása.  
A P.1.) alkalmassági követelménynek való megfelelést Ajánlatkérő a céginformációs 
szolgálat honlapján található beszámoló vizsgálatával ellenőrzi. 
 
Ha ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik 
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban (az utolsó lezárt üzleti év), mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja szerinti 
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban benyújtani. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
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P.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző utolsó lezárt üzleti 
évben a mérleg szerinti eredménye negatív. 
Ha ajánlattevő a felhívás 13./ P.1.) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából – villamoshálózat bővítéséből, 
korszerűsítéséből – származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, tehát 
ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából – villamoshálózat bővítéséből, 
korszerűsítéséből - származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem 
éri el a nettó 20 millió forint összeget. 
 
A P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös 
ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
A fenti feltételek és az előírt igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e? 

 igen     
 nem  

 
14./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 
 

Dátum: 2016/04/….(év/hó/nap) 
Időpont: 10:00 

 
15./ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

 
16./ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 
 

Magyar 
 
17./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 
 

Dátum: 2016/04/….(év/hó/nap) 
Időpont: 10:00 

 
Helyszín: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  
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Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint személyek. 
 

18./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 
 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 
 

19./ A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

 igen     
 nem  

Igen válasz esetén a projekt(ek) és/vagy program(ok) neve vagy bármely egyéb 
hivatkozási alap:  

 
20./ A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ 

ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYOK: 
 

Nem releváns 
 
21./ AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 
 

Nem releváns 
  
22./ AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A KBT. 114. § (11) BEKEZDÉSÉT: 

 igen     
 nem  

 
23./ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 
1) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges 
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 
Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre jogosult gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szereplővel, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) 
bek.) 
2) Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be ajánlatába 
az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi 
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt 
dokumentumokat aláíró személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben 
ajánlattevő vagy közös ajánlattevők nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény Harmadik rész XV. fejezet hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján 
nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha 
ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két 
tanú aláírásával ellátott dokumentum másolatát csatolja be, amelyen szerepel ezen 
szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró 
nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Folyamatban lévő 
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változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
3) Az ajánlatba benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 
másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, dokumentumot, vagy nyilatkozatot szükséges 
becsatolni (bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy 
hiteles másolatban kell az ajánlatban csatolni. Az ajánlatnak a Kbt. 47. § (2) bekezdés 
alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti dokumentum eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat 
dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben 
az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A 
fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 47. § (2) 
bekezdése alapján azon ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be 
ajánlatuk részeként, az adott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítása is 
elfogadható, melynek helyességéért ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak 
szerint ellenőrizni. 
5) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumot. 
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által 
előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 
7) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
ajánlattevőt terheli. 
8) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban 
foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. Ajánlatkérő 
nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg. 
9) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőzően lezárt üzleti évet érti. 
10) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az 
ajánlat során az ajánlattevőnek felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely 
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi 
bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható 
adatok tekintetében az lezárt üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák 
tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre 
vonatkozó nyilatkozat (Felhívás 13./ P.1. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) 
tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. Az 
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott összegek tekintetében az 
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 
Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
11) Ajánlattevők a Felhívás 13./ pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is 
vegyék figyelembe az ajánlat elkészítése során: amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében 
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más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandóak a Kbt. 65. § (7) - (8) bekezdése 
szerinti nyilatkozatok is. 
12) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint 
biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel, amennyiben a hiánypótlás során 
ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 
Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha ezzel a gazdasági 
szereplővel kapcsolatban újabb hiánypótlásra lenne szükség. 
13) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből, továbbá a pontatlan 
címzésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és 
egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax, ill. e-
mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot 
ajánlattevő viseli. Az ajánlatok és egyéb dokumentumok leadására Ajánlatkérő 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között (az 
ajánlattételi határidő napján 8 óra és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között, a 
hiánypótlási határidő napján 8 óra és a hiánypótlásra felhívó levélben meghatározott 
időpont között) biztosít lehetőséget. 
14) A Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon 
részek megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. 
ezen részek tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók 
megnevezése sem szükséges. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az ajánlattételi 
felhívás 12./ pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bek.-re, mely szerint építési beruházás és 
szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a nyertes ajánlattevő(k) saját teljesítésének arányát. 
A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely 
részt vesz a szerződés teljesítésében és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
15) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján 
nyilatkoznia kell. 
16)  Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell benyújtaniuk az 
ajánlatukat közvetlenül vagy postai úton az Ajánlattételi felhívás 14./ pontjában foglalt 
időpontig a 15./ pontban meghatározott címre. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a 
Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlatok eredeti papír alapú 
példányát elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani .pdf 
formátumban, tekintettel a Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltakra. A CD vagy DVD 
lemezen benyújtott elektronikus példányon kérjük, hogy szerepeljen az ajánlati 
költségvetés Excel (.xls) formátumban is!  
A csomagoláson fel kell tüntetni: „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt kivitelezése. Az 
ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.” 
17) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat 
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles 
elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az 
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iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos 
számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges. 
18) Irányadó idő: A teljes Ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint 
értendő. (CET) 
19) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
20) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő 
az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §, vagy az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 
szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé. 
21) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 
meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új 
felelősségbiztosítási szerződést kötni az alábbi mértékben és terjedelemben: a dologi kárra 
vonatkozó vagyonbiztosítási összeg legalább 20 millió Ft/év és legalább 5 millió 
Ft/káresemény. 
22) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a felhívás feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény az irányadó. 
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I. 
ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÓ 

 
I. 1./ AZ  AJÁNLATTÉTEL  TÁRGYA 

„Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 
korszerűsítése” 
 
ESCO finanszírozási formában Tiszacsege Város közigazgatási területén lévő közvilágítás, 
energia megtakarításból történő bővítése és korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, 
kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 1 éves időtartamban történő üzemeltetése, 
karbantartása.     
  
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 13 éves határozott 
időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált 
évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.  
 
Tervezés: 
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, 
előzetes terv alapján és annak megfelelően – a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint – 
a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és bővítéséhez 
szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati 
engedélyessel, a település jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket illetően az országos 
(állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog 
illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott 
végleges kiviteli tervek megléte.  

 
A kiviteli tervnek  ki kell terjednie az alábbiakra is: 
- Az üzemelő közvilágítási rendszert és az előzetes terv szerinti saját bemérést össze kell 

hangolni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes 
legalizációs hálózati térképével. 

- Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell. 
- Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat tulajdonában álló elemeiről. 
- Oszlopszintű leltár az Önkormányzat tulajdonában álló oszlopokra szerelt aktív hálózati 

elemekről. 
- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és 

az azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése. 
- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó 

feszültségmentesítési ütemezés. 
 

Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó végleges kiviteli tervekre, 
azok benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a 
dokumentációban megadott tanulmánytervnek megfelelő megvilágítási szintet biztosító és 
legalább a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak megfelelő energia megtakarítást 
eredményező olyan végleges kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő 
közbeszerzési eljárásban tett és ajánlatkérő által elfogadott ajánlatnak megfelelő lámpatestek 
alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák 
elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése és szükséges engedélyeztetése 
az önkormányzati utak esetében a település jegyzőjével, országos (állami) fő közlekedési 
utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak kezelőjével. Nyertes ajánlattevőnek 
feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése is. Nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése 
nélkül jogosult az ajánlatkérő által az ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott előzetes tervnek 
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az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.  
Kivitelezés: 

 
1. A jelenlegi közvilágítási rendszer 
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 870 db világítótest 49,938 kW beépített 
teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény 
felvételű hagyományos lámpa (36, 70, 100  W névleges teljesítménnyel). A megvalósítani 
tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét 
érinti, a bővítés a jelenleg üzemelő közvilágítási rendszernek az előzetes tervben megadott 
műszaki tartalmú kibővítését jelenti. 
 
A településen meglévő díszvilágítást a rekonstrukció nem érinti, azt változatlanul kell hagyni. 
 
2. A korszerűsített közvilágítási rendszer 
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási 
hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 870 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre 
cserél ki, továbbá a bővítéssel az üzemelő rendszert 13 db. LED fényforrással bővíti, e 
körben a bővítésre vonatkozó aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez szükséges 
passzív hálózatot is létrehozva (kiépítve). Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi 
beépített teljesítménye 49,938 kW-ról legalább 22,079 kW-ra, éves fogyasztásuk 199252,62 
kWh-ról legalább 88095,21 kWh-ra csökken, míg a bővítetéssel érintett lámpatestek beépített 
teljesítménye legfeljebb 1,104 kW, fogyasztása 4404,96 kWh érték. A korszerűsítés és 
bővítés eredményeként létrejövő hálózat lámpatesteinek összes teljesítménye nem haladhatja 
meg az 23,183 kW értéket, fogyasztása pedig az 92500,17 kWh értéket.   

 
A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi 
közvilágítási passzív elemek felhasználásával – szükségszerű átépítésével, a bővítés esetén 
ennek a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - végzett olyan 
tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg 
üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak  a leszerelését és az új lámpatestek beépítését, 
továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási elosztó hálózatra és annak passzív 
elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED lámpatestek üzemelésre alkalmas 
állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való 
illesztések biztosításával. A kivitelezés magában foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati 
elemek az ajánlatkérő által megjelölt helyre való elszállítását is. A beépítésre kerülő 
lámpatestek és üzemelésükhöz szükséges anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a 
nyertes ajánlattevő feladata. A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek 
szükségszerű cseréjét és átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés 
alatt szükséges feszültség alatti munkavégzést. 

 
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott LED technológiát jelentő 
lámpatestek, vagy ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell ajánlatot adnia. Az 
egyenértékűséget az ajánlatban – a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - igazolni kell.  

 
Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel 

 
Az ajánlatkérő a Létesítményt részenként, azaz szakaszonként veszi át az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 
szerint. A műszaki átadás-átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói hálózatot üzemeltető 
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engedélyes által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a kivitelezés befejezésével a 
közvilágítási változás bejelentést a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni és azt az illetékes 
hálózati engedélyessel jóvá kell hagyatnia. Az eredményes műszaki átadás-átvétel további 
feltétele a korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának 
eredményes elvégzése, üzemi próba 8 óra folyamatos – meghibásodás nélküli és valamennyi 
lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő működés. 

 Üzemeltetés és karbantartás 
- A város utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint. 
- A város közigazgatási területén, 12 hónapon át a közvilágítási feladat ellátása. 
- Ajánlattevőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nappal közvilágítási 

szolgáltatási szerződést kell kötnie a villamos energia szolgáltatójával. 
- Ajánlattevő a mindekkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles 

gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról. 
- A közvilágítást biztosító berendezések – lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő 

vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása. 
 

Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg. 
 

I. 2./ TELJESÍTÉS HELYE 
Tiszacsege Város közigazgatási területe 
 

I. 3./ A  SZ E R Z ŐDÉ S I DŐT A R T A M A  V A G Y  A  B E F E J E Z É S H A T Á R I DE J E  
Teljesítés határideje: 
- a kivitelezés tekintetében: legkésőbb 2016. november 30. Az Ajánlattevők által ehhez 
képest vállalt előteljesítés mértéke (max. 30 nap) az ajánlatok értékelésének 
részszempontját képezi. 
Megrendelő részéről: A refinanszírozásból következően a törlesztési futamidő lejártának 
napja, melynek maximális időpontja 156 hónap.  
- az üzemeltetés, karbantartás tekintetében: a  műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól számított 12 hónap. 
 

I. 4./ MUNKATERÜLET 
A kivitelezéshez szükséges munkaterület átadásának pontos időpontjáról ajánlatkérő és a 
nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor egyeztetnek. 
 

I. 5./ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS:  
Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket Ajánlattevők 
– a Kbt. 56. § által meghatározott határidőn belül – írásban tehetik meg, melyet a 
NYÍRBER Kft. címére kell megküldeni. Az észrevételeiket elektronikus úton is meg 
kell küldeni a nyirber@gmail.com e-mail címre Word dokumentumként (.doc fájl 
kiterjesztéssel). 

 
I.6./ HELYSZÍNI SZEMLE 

Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem tart. 
  
I. 7./ AJÁNLATTÉTELI   LEHETŐSÉGEK: 

Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerinti ajánlat nyújtható be. 
Ajánlatkérő rész-ajánlattételre nem ad lehetőséget tekintettel arra, hogy a beszerzés 
tárgya és jellege, célszerűségi szempontok nem teszi lehetővé a részekre történő 
ajánlattételt. 
A rész-ajánlattétel szempontjai: ---- 
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I. 8./ AJÁNLATTEVŐK KÖRE: 

- Az eljárásban csak olyan ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg kapacitást biztosító 
szervezet vehet részt, aki nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

- Az ajánlatban meg kell jelölni: 
• az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik, továbbá (Kbt. 65. § (7) bek.) 
Az a szervezet, melynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. (Kbt. 65. § (8) bek.) Az ajánlatba 
ajánlattevőnek csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet ennek 
tudomásul vételéről szóló nyilatkozatának eredeti példányát! 
A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt eset kivételével ajánlattevőnek csatolnia kell 
ajánlatába a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 

- Összeférhetetlenség 
A Kbt. 25. § (3) bek. értelmében összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban 
ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
 

- Közös ajánlattétel 
Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük 
fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös 
teljesítésére vonatkozó hatályos – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – 
megállapodását eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban, melynek legalább az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 
• tagok adatai 
• a közös ajánlattevők vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és a közös 
ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, 
• a közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult 
személy(ek) megnevezése és meghatalmazása, 
• vezető tag és képviselőjének joga és feladatai, 
• tagok felelőssége (közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek, tagoknak korlátlan és egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk), 
• az egyes közös ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, 
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• a tagok teljesítési értékének megadása %-os arányban. 
A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és 
folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség lejártáig, de 
nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig. Közös ajánlat esetén bármely közös 
ajánlattevő nyújthatja adott esetben az ajánlati, a teljesítési,- jótállási biztosítékot és az 
előleg visszafizetési biztosítékot. A biztosítékot nyújtó közös ajánlattevőnek a 
biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. 
 

I. 9./ BIZTOSÍTÉKOK 
 
Jótállási biztosíték: 
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték 
mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, 
melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási 
biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani és a jótállási időszak végéig kell rendelkezésre állnia. A kötelező jótállási idő 
10 év. A kötelező szavatossági idő a Ptk. 6:173. § és a Ptk. 6:163. § (3) bekezdés alapján 
5 év (60 hónap). 
 
Kötbér: 
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a 
késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból 
származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a 
nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső 
határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű 
ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a 
teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga. 
 
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a 
Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő 
részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a.  
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. 
 
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába 
beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
 
A szavatossági idő:  
A Ptk. 6:163. § (3) bekezdés alapján 5 év. 

 
Felelősségbiztosítás: 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára - meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, 
vagy megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést kötni az alábbi mértékben és 
terjedelemben: a dologi kárra vonatkozó vagyonbiztosítási összeg legalább 20 millió 
Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény. 
 
Nyilatkozat: 
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni. 
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Nyelvtudás: 
A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés 
teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes 
szintet, úgy Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan 
szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek 
költsége Ajánlattevőt terheli. Fentiek fennállása esetén ennek tudomásulvételéről az 
Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. 
 

II. 
AZ  AJÁNLATOK  BEADÁSÁVAL  KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 
II. 1./ Az ajánlatok benyújtásának határideje és az ajánlatok felbontásának időpontja:   

Az Ajánlattételi felhívás 14./-17./ pontjában megadottak szerint. 
 

II. 2./ Az ajánlatok benyújtásának helye : 
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 
Az ajánlatok felbontásának helye:  
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

 
II. 3./ Az ajánlatok benyújtásának alaki feltételei: 
  

Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell benyújtaniuk az ajánlatukat. 
Az ajánlatok eredeti papír alapú példányát elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD lemezen 
is be kell nyújtani .pdf formátumban, tekintettel a Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltakra. 
A CD vagy DVD lemezen benyújtott elektronikus példányon kérjük, hogy szerepeljen az 
ajánlati költségvetés Excel (.xls) formátumban is!  
A csomagoláson fel kell tüntetni:  
„Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 

korszerűsítése” című projekt kivitelezése. Az ajánlat az ajánlattételi határidő 
lejártáig nem bontható fel.” 

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK,  
EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE (Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont) 

 
a) Az ajánlathoz csatolandó iratok, nyilatkozatok: 
 
Sor-
szá
m 

Iratok jegyzéke 
 

Ellenőrző 
rész 

1.  CD vagy DVD adathordozón a teljes beszkennelt ajánlat csatolása 
elektronikus formában .pdf kiterjesztésű formátumban és az ajánlati 
költségvetés csatolása .xls kiterjesztésű  formátumban 1 példányban. 

 

2.  Kitöltött felolvasólap (1. sz. melléklet.)  
3.  Tartalomjegyzék. (oldalszámozással ellátva)  
4.  Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata  

– a Kbt. 66. § (2) bekezdés tekintetében, arról, hogy az ajánlati 
felhívás feltételeit elfogadja, a szerződést megköti és azt a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően 
teljesíti, valamint a kért ellenszolgáltatásra. (eredeti példány) 

 (3. sz. melléklet.) 
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5.  Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata  
– a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

(3. sz. melléklet.) 

 

6.  Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén a 
Közbeszerzési dokumentumok I.8./ pontjában meghatározott 
tartalommal) 

 

7.  Adott esetben a kapacitást biztosító szervezet megjelölése, valamint az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelmények megnevezése, melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira is támaszkodik. (4. 
sz. melléklet) [Ajánlatkérő felhívja a FIGYELMET: a Kbt. 65. § (7) 
- (9) bekezdésére] 

 
 

8.  Amennyiben ajánlattevő nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak 
való megfelelés igazolása érdekében veszi igénybe a kapacitást biztosító 
szervezetet, csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. (adott esetben) 

 

9.  Amennyiben ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak való 
megfelelés igazolása érdekében veszi igénybe a kapacitást biztosító 
szervezetet, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben 
ért kár megtérítéséért. Ennek tudomásul vételérő a kapacitást biztosító 
szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (adott esetben) (eredeti 
példány) 

 

10.  Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást biztosító szervezet aláírási 
címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), 
illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az 
ajánlatába becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját 
az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró személyek aláírásának 
azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők 
nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Harmadik rész XV. fejezet hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján 
nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű 
dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az 
ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával 
ellátott dokumentum másolatát csatolja be, amelyen szerepel ezen 
szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, 
hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot 
aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, 
csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 
Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők ügyében el nem bírált 
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módosítás van folyamatban, úgy ajánlattevő köteles az ajánlatához 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

11.  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bek. tekintetében (321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján) (5. sz. melléklet) 

 

12.  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében. (A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. 
alapján) (6. sz. melléklet) 

 

13.  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
tekintetében. (A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) 
alpontja alapján) (7. sz. melléklet) 

 

14.  Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozó és adott esetben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. (1) bek. 
tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján. 
(adott esetben) (8. sz. melléklet) 

 

15.  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján. (9. sz. 
melléklet) 

 

16.  A mellékelt adatlap kitöltése. (10. sz. melléklet)  
17.  Összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdésében 

foglaltakra. (11. sz. melléklet.) 
 

18.  A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben 
a szerződés teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete 
nem éri el a tárgyalóképes szintet, úgy Ajánlattevőnek a szerződés 
teljesítésének ideje alatt folyamatosan szaktolmácsot kell biztosítania, 
továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek költsége 
Ajánlattevőt terheli. Ennek tudomásulvételéről az Ajánlattevőknek 
ajánlatukban nyilatkozniuk kell. (adott esetben) 

 

19.  Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a 
biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában 
köteles nyilatkozatát csatolni. (12. sz. melléklet) 

 

20.  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 44. § (1) bek. vonatkozásában. (13. sz. 
melléklet) 

 

21.  Beárazott költségvetés  
22.  Nyilatkozat változásbejegyzésről (adott esetben)  
23.  A költségvetési kiírásban szereplő anyagoktól eltérő anyagok jegyzéke  
24.  A műszaki egyenértékűséget igazoló dokumentumok  
25.  Egyéb dokumentum  

 
 

b) A Kbt. 69. § szerint kizárólag Ajánlatkérő erre irányuló felhívása esetén az 
alkalmasság igazolása tekintetében csatolandó dokumentumok: 

 
Sor-
szám 

Iratok jegyzéke 
 

1.  Az ajánlattételi felhívás P.1.) pénzügyi alkalmasságának igazolása:  
P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján az 
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó üzleti évben saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtása. 
A P.1.) alkalmassági követelménynek való megfelelést Ajánlatkérő a 
céginformációs szolgálat honlapján található beszámoló vizsgálatával ellenőrzi. 
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Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján nem található meg ajánlattevő 
beszámolója, az erre felhívott ajánlattevőnek kell benyújtani beszámolóját. 
 
Ha ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik 
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban (az utolsó üzleti év), mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, 
illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.  
 
Ha ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából – villamoshálózat bővítéséből, 
korszerűsítéséből – származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, 
tehát ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából – villamoshálózat 
bővítéséből, korszerűsítéséből - származó általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele nem éri el a nettó 20 millió forint összeget. 

 
A Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott nyilatkozatok, csak 
MINTÁK! Ajánlattevőknek azt saját magukra nézve kell kitölteni és szükség esetén 
átalakítani.  
A pályázati anyagot lefűzött állapotban kell benyújtani.  
Ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása 
eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat, vagy képet 
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges. 

 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy az ajánlattevők az alkalmassági minimum 
követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva feleljen meg. Ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva 
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásának 
előírásakor pedig ezen szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények 
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tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (Kbt. 67. § (3) bek.) 
 

II.4./  Eredményhirdetés: 
A Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás 
eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton a Kbt. 79. § (2) 
bekezdés alapján megküldi.  

 
II.5./ Szerződéskötés tervezett időpontja:   

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés 
megküldése napját követő tíz napos, a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti eljárás esetén öt napos 
időtartam lejártát követően köt szerződést, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdésben 
meghatározott eseteket. 
 

III. 
AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 
III./1. A Vállalkozói díjnak fedezetet kell nyújtania a dokumentációban meghatározott 

valamennyi munka elvégzésére, valamint tartalmaznia kell a következőket:  
• a Vállalkozó a dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából, valamint a műszaki 

szükségességből felmerülő többletmunkák költségeit, a költségvetési kiírásban nem 
szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag közvetlenül 
szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson és a használatba 
vételi engedélyezési eljárás során a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírtak 
megvalósításának költségeit is, kivéve azon többletmunkákat melyek a szerződés 
megkötésének időpontjában nem voltak előreláthatóak. Ilyen többletmunka esetén a 
Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, 

• a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez 
szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait és a felvonulás 
költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét, 

• a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak és 
minden egyéb bontási és szanálási feladat ellátásának költsége, kivéve azon 
többletmunkákat melyek a szerződés megkötésének időpontjában nem voltak 
előreláthatóak. Ilyen többletmunka esetén a Vállalkozó igazolt költségei 
megtérítésére tarthat igényt, 

• A kiírás szerinti közvilágítás korszerűsítésének ellenértékére. A szereléshez 
szükséges anyagokra, azok helyszínre szállítására, felszerelésére, üzembe 
helyezésére. Az új és az újrahasznosítható lámpatestek szakszerű kezelésére, 
raktározására, helyszínre szállítására, a csomagoló anyagok, göngyölegek 
elszállítására, a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű kezelésére, 
ártalmatlanítására, 

• A közvilágítás korszerűsítése az MSZ EN 13201., valamint az MSZ CEN/TR 13201-
1. szabványnak megfelelő tervezésére, kivitelezésére. A kiviteli tervek elkészítésének 
költségét.  

• A közvilágítási rekonstrukció megvalósítása során a leszerelt lámpatestek (aktív 
elemek) az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonát képezik. A leszerelésből 
eredően, ehhez kapcsolódóan keletkezett, máshonnan meg nem térülő költségét és 
kárát a hálózati engedélyes E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.- nek meg kell téríteni. 
Ezen felmerült és szükséges költségeket az Ajánlattevő viseli, melynek részletes 
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szabályait külön háromoldalú szerződés -  E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 
Tiszacsege Város Önkormányzata és Ajánlattevő közötti -  tartalmazza. 

• A műszaki dokumentációban szereplő helyeken a villamos hálózat kiépítésének 
költségére. 

• Az üzemeltetési és karbantartási költségekre az alábbiak szerint: 
- A város utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány 

szerint. 
- A város közigazgatási területén, 12 hónapon át a közvilágítási feladat ellátása. 
- Ajánlattevőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nappal 

közvilágítási szolgáltatási szerződést kell kötnie a villamos energia 
szolgáltatójával. 

- Ajánlattevő a mindekkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint 
köteles gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról. 

- A közvilágítást biztosító berendezések – lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő 
vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése, karbantartása. 

• az időközi árváltozásból eredő Vállalkozói kockázatot,  
• a Vállalkozói hasznot, 
• a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget. 

 
III./2. Szakvállalattól elvárható gondossággal kell a rendelkezésre bocsátott pályázati anyagot 

ajánlattevőnek felülvizsgálni. 
A dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából eredő többletmunkák elvégzéséért – 
amely a rendeltetés szerinti használathoz szükséges - plusz Vállalkozói díj nem 
számítható fel.  

 
III./3. Rendeltetésszerűen, biztonságosan üzemeltethető létesítmény megvalósítására kell az 

ajánlatot megtenni.   
 
III./4. Az ajánlati árat a felolvasó lapon nettó + ÁFA összegben kell megadni. A 

tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 
törvény 142. § hatálya alá. (nem fordított ÁFÁ -s) 

 
III./5. A Vállalkozói díjat VÁLLALÁSI ÁR formájában kell meghatározni. 

 Tiszacsege Város 2015 évi közvilágításra kifizetet villamos energia díja bruttó 
10.590.118- Ft volt. 

  A megtakarítás számításánál a közvilágítás üzemidejét egységesen 3.990 óra/év - vel kell  
figyelembe venni. 

 
III./6. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ig biztosít előleget a 
nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül kifizeti. 
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.  

 
A beruházás fedezete, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a 
prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása. 

 
Ajánlatkérő a képviselője által jóváhagyott számlát a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., illetve  a 
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Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint részletfizetés útján teljesíti. A díj fizetése havonta 
történik, az éves díj 12 –ed része számlázható a tárgyhó első napját követően. 
A kifizetés forintban történik.  
Az első részszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárása.  

IV. 
KÖLTSÉGVETÉS BEÁRAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
A tervezői költségvetési kiírást kell beárazni, - ugyanolyan sorrendben összeállítva, ahogy 
a dokumentációban szerepel - a kiírt tételek felülvizsgálatával.  
 
Amennyiben a költségvetésben szereplő tételeken túl Ajánlattevő plusz tétellel szeretné 
kiegészíteni ajánlatát, vagy mennyiségi észrevételt kíván tenni, úgy azt kiegészítő 
tájékoztatás keretén belül kell megtennie a Kbt. 56. § által meghatározott határidőn belül, 
melyet Ajánlatkérő felülvizsgál és melyre a választ Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerinti határidőn belül adja meg.  
Az ajánlatban egyösszegű árengedmény nem tehető. 
 
A dokumentáció a műszaki tartalom egyértelmű megítélését szolgálja, ezzel LEGALÁBB 
EGYENÉRTÉKŰ műszaki színvonalú terméket (anyagot, szerkezetet, árut, gyártmányt, 
stb.,) lehet ajánlani, de ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.  
Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a 
költségvetés kiírásban meghatározott műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által 
megajánlott műszaki tartalmat határozza meg. Ezen jegyzékben meg kell határozni a 
munkanemet, azon belül a tétel sorszámot és tételszámot. 
A kiviteli tervben (műszaki leírásban) foglalt esetleges gyártóra, típusra vonatkozó 
megnevezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történtek, tájékoztató jellegűek. A megajánlott termékeknek ezzel LEGALÁBB 
EGYENÉRTÉKŰNEK kell lennie. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
értelmében, ahol típusra, gyártmányra való hivatkozás van, ott az csak a beszerzés tárgyának 
egyértelmű megítélését szolgálja, a megnevezés mellé kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is. 
 
A dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) paramétereit és a 
kötelezően előírt követelményeit be kell tartani ajánlattevőnek. 

 
V. 

AZ  AJÁNLATOK  ELBÍRÁLÁSÁNAK  SZEMPONTJAI: 
 

Az Ajánlattételi felhívás 10./ pontjában foglaltak alapján a legjobb ár-érték arány az 
alábbi részszempontok szerint: 
Szempont        Súlyszám 
1. Ajánlati ár (nettó forint)      5 
2. Vállalt előteljesítés mértéke     5 
(nap, maximum 30 nap) 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 
Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10 
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A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: 
1. részszempont: Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó nettó ajánlati árat értékeli, az 
alábbiak szerint: 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 
2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.: 
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak 
szerinti egyenes arányosítás.: 
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz 
pontot. 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 
szerint. 
- Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a vállalt előteljesítés mértéke értékelési 
résszempont vonatkozásában a 30 napot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a 
ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési felső limit). 
 

Érvénytelen az ajánlat, ha:  
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása 
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
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ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 
f) az ajánlattevő  
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 
ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
Az a) – f) pontban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. (Kbt. 73. § (1) bek.) 

 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 74. § (1) bekezdése) 
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdése) 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) 
bekezdése], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 
nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. 

 
VI. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÉS MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
TUDNIVALÓK 

 
VI.1./ A szerződés teljesítése 
 
A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő(k) saját teljesítésének arányát. (Kbt. 138. § (1) 
bek.) 
33 Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet köteles igénybe venni, illetve köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember 
nélkül vagy helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.) 
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 
Az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott 
személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. 
Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem 
vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
A szerződés teljesítés során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a 
Kbt. 139. §-ben foglalt esetekben változhat. 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139166.590681#foot33
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VI.2./ A szerződés módosítása 
 
 A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés módosításával 
kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A hivatkozott 
jogszabályhely szerint: 

141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek – vagy az erre jogosult 
valamelyik fél – általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás). 

(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az 
ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi 
értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, 

építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; 
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 
szerződés jellegéhez. 

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon 
elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. 

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: 

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen 
rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció 
gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem 
rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét; 

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 
szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél 
személyének változása 

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel 
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való 
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és 

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. 
Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban 
nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át; 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 

egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások 
nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés 
megkerülését. 

(5) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az 
aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a (4) 
bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést 
tartalmaz. Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási 
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rendelkezést, az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos 
inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni. 

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása 
lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz 
meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül 
más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat 
nyertességét lehetővé tették volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 
vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 
képest jelentős új elemre terjeszti ki. 

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés 
módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt 
közzétenni. 

(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként 
módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével 
kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis. 

 
VII.  

 
EGYÉB TUDNIVALÓK 

 
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. (közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőre 
nézve külön-külön). 

• A dokumentáció másra át nem ruházható. 
• Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
• Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza. 
• Ajánlattevő az alábbi szervezeteknél tájékozódhat azokról a követelményekről, 

melyeknek a teljesítés során meg kell felelni (Kbt. 73. § (5) bek.): 
 

Az ajánlattevők az alábbi hatóságnál kaphatnak megfelelő tájékoztatást: 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve  
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71. 
tel: +36/52 522-390, +36/52 417-340 
fax: +36/52 412-270 
E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 
hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
1145 Budapest, Columbus u.17-23. 
tel.: 06-1-301-2900 
fax: 06-1-301-2903 
Web: http://www.mbfh.hu 

http://www.mbfh.hu/
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E-mail: hivatal@mbfh.hu 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 
tel.: +36 / 52 / 420-015 
fax: +36 / 52 / 413-288 
Web: http://efrira1.antsz.hu/hajdu/ 
E-mail:  titkarsag@ear.antsz.hu 
  
 

VIII. 
 A  MEGVALÓSÍTÁSSAL  KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK,  

 KÖVETELMÉNYEK 
 

- A mellékelt szerződéstervezet szerint. 
 

 
Nyíregyháza, 2016. április ….. 
 

 
NYÍRBER Kft. 

Béres Csaba 
ügyvezető 

mailto:hivatal@mbfh.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
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1. számú melléklet 
 

F E L O L V A S Ó   L A P 
 

„Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 
korszerűsítése” 

KIVITELEZŐI AJÁNLATTÉTELHEZ 
 
 

Ajánlattevő megnevezése:    

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő adószáma:  
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Felelős személy, akitől az ajánlattal 
kapcsolatban felvilágosítás kérhető:  

Telefon száma:  
Telefax  száma:  
e-mail cím: @ 
A kivitelezésre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft): 
(a 13 éves futamidőre összesen) 

,- Ft 

ÁFA 27 %: ,- Ft 
Bruttó összesen: ,- Ft 
Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlati ár (nettó 
Ft), (a 12 hónapos időtartamra összesen) 

,- Ft 

ÁFA 27 %: ,- Ft 
Bruttó összesen: ,- Ft 

Vállalt előteljesítés mértéke (maximum 30 
nap): 

…. nap 

 
 
Dátum: 
 
 
  .....................................  
 Cégszerű aláírás  
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2. sz. melléklet     
    

    
 

         
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET  
   A   

 
„TISZACSEGE VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZERÉNEK BŐVÍTÉSE, 

A RENDSZER AKTÍV ELEMEINEK A KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ 
PROJEKT 

 
 

KIVITELEZÉSÉRE 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

22 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.) 
képviseletében:  Szilágyi Sándor polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban 
Megrendelő), másrészről ……………….. képviseletében ……………….. (a továbbiakban: 
Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és  feltételekkel: 
 
Megrendelő adószáma: ………………… 

számlaszáma:  …………………….   
számlavezető bank neve: …………………… 
naplóügyfél-jele (NÜJ):  ................................  

 
Vállalkozó cégjegyzék száma: …………………… 

adószáma: ............................... 
számlavezető bank neve: ……………………. 
számlaszáma: ………………….. 
MKIK száma: ………………….. 
NÜJ száma: …………………. 
 

I.  A  SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Tiszacsege város közvilágítási 

rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt 
kivitelezését, továbbá a korszerűsített közvilágítás 1 éves időtartamban történő 
üzemeltetését, karbantartását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló 
összegezésben foglaltak alapján. Az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó speciális 
feltételeket a szerződés XII. pontja tartalmazza. 

 
I.2. Teljesítés helye: Tiszacsege Város közigazgatási területe 
 
I.3. A generál vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban, 

költségvetésben meghatározott munkák megvalósítása, rendeltetésszerűen üzemeltethető 
állapotú létesítmény kivitelezése. 
A kivitelezési munkák bizonylatolása, adott esetben a szükséges közműszolgáltatói és 
hatósági átadások megtartása és bizonylatolása, a megvalósulási dokumentáció 
elkészítése és átadása Megrendelő részére 2 példányban.  

 
II. A SZERZŐDÉS  ÖSSZEGE 
 
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:  
 
Kivitelezés: 

Nettó vállalási ár (a 13 éves futamidőre összesen): ........ ………………,- Ft 

ÁFA 27%:  ............................................................................. ,- Ft 

Összesen bruttó:  ................................................................................ Ft 

azaz:    bruttó …………………………….. 00/100 forint.  

A tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 
142. § hatálya alá. 
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Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen 
szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra 
vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés 
módosítása nélkül módosítja. 
 

II.2. Vállalkozó a vállalási ár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta 
felül a rendelkezésre bocsátott dokumentációt (műszaki dokumentáció és költségvetési 
kiírás). 
A szerződéses összeg a szerződés I.3. pontban meghatározottakon túl magában foglalja a 
következőket:  

  
II.2.1. A Vállalkozó a dokumentáció nem megfelelő felülvizsgálatából, valamint a műszaki 

szükségességből felmerülő többletmunkák költségeit, a költségvetési kiírásban nem 
szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag közvetlenül 
szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson és a használatba vételi 
engedélyezési eljárás során a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírtak 
megvalósításának költségeit is, kivéve azon többletmunkákat melyek a szerződés 
megkötésének időpontjában nem voltak előreláthatóak. Ilyen többletmunka esetén a 
Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, 
   

II.2.2. a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez 
szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait és a felvonulás 
költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét, 

 
II.2.3. a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak és 

minden egyéb bontási és szanálási feladat ellátásának költsége, kivéve azon 
többletmunkákat melyek a szerződés megkötésének időpontjában nem voltak 
előreláthatóak. Ilyen többletmunka esetén a Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére 
tarthat igényt, 

 
II.2.4. időközi árváltozásból eredő Vállalkozói kockázatot, 
 
II.2.5. Vállalkozói hasznot, 
 
II.2.6. a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget. 
 
II.3. A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és 

I. osztályú kivitelezésre vonatkozik. 
   
III. PÉNZÜGYI  FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK,  SZÁMLÁZÁS 
 
III.1. Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet az ………………. vezetett 

…………………………….. számú számláról biztosítja. 
  

III.2.  Megrendelő a Vállalkozó által 5 pld.-ban benyújtott számlát a Kbt. 135. § (5) bekezdése, 
a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 – 32. 
§ szerint átutalással egyenlíti ki.  
 

 Számlaszám:    …………………….……………………………….. 
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A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője általi teljesítésigazolás. 
 
A beruházás fedezete, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a 
prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása. 
 

III.3. Vállalkozó nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges 
elmaradása esetén az e munkára eső vállalkozói díjat. Az elmaradó munkák 
elszámolásának alapbizonylata az árazott költségvetés, valamint az építési napló vagy a 
felek képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása. 

 
III.4. Vállalkozói előleg:  

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ig biztosít előleget a 
Vállalkozónak, amennyiben erre Vállalkozó igényt tart. Amennyiben a Vállalkozó az 
előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül kifizeti. 

 
III.5. Számlázás:  

Vállalkozónak a Kbt. 135. § (5) bekezdésére tekintettel havi számlázásra van lehetősége. 
A díj fizetése havonta történik, az éves díj 1/12 –ed része számlázható a tárgyhó első 
napját követően. 
 
Megrendelő a képviselője által jóváhagyott számlát a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., illetve  
a Kbt. 135. § (5) bek. szerint utófinanszírozás útján teljesíti. 
 
Az első számla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárása. 
 

IV.  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
IV.1. Munkaterület átadás:  

A munkaterület átadás időpontja: a munkaterület-átadás pontos időpontjáról Megrendelő 
és Vállalkozó szerződéskötéskor egyeztet. 
Feltétele:  -    Mindkét fél által aláírt vállalkozási szerződés. 

- Munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület. 
IV.2. Befejezés: 

Teljesítés határideje: legkésőbb 2016. november 30. Vállalkozó az ajánlatában tett 
vállalása alapján … nap előteljesítést vállal.  
 
Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247 § 
(2) bek.) 
A Vállalkozó írásbeli értesítését (készre jelentését) követően - a munka befejezésére 
meghatározott határidőt követő - 15 napon belül Megrendelő képviselője írásban 
nyilatkozik az átadás-átvételről akként, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg.  
Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény 
merül fel, úgy azt a Megrendelő képviselője haladéktalanul írásban közli a Vállalkozóval, 
s egyben meghiúsítja az átadás-átvételi eljárást. 
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy a Vállalkozó kérésére a 
Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni a III.2. bekezdésben előírt 
feltételek figyelembevételével. 
Az első havi számla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi 
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eljárás lezárása.  
 

Megrendelő részéről a kivitelezés vonatkozásában, a teljesítésigazolás kiállítására 
jogosult műszaki ellenőr: 
név: …………………….. 
cím: ……………………………………. 
telefonszám: ………………………… 

 
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a 
Vállalkozó által igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló 
vállalkozói írásbeli nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása. 

 
V. FELEK  KÉPVISELETE 
 
V.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:  
 

Megrendelő részéről: Szilágyi Sándor polgármester 
 telefonszám: +36-52/588-400 
 

Vállalkozó részéről: …………………………  
 telefonszám: ………………………… 
 
V.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: 
 Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 

neve: …………………….. 
Jogosultsági száma: …………………… 
NÜJ száma: …………………………… 

  
Vállalkozó részéről:   

  
 Az építési napló vezetéséért felelős személy neve: ………………………………….. 
  NÜJ száma: …………………………………………………………………. 
 és/vagy 
 Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személy neve: ……………………………... 
  NÜJ száma: …………………………………………………………………. 
 Felelős műszaki vezető neve:  .......................................................................................  
  jogosultsági száma: ........................................................................................  
  NÜJ száma: …………………………………………………………………. 
 
VI. FŐBB  FELADATOK,  MŰSZAKI ELLENŐRZÉS  
 
VI.1. A kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok (nyomvonal) kitűzése a 

Vállalkozó feladata. 
  
VI.2. Az ajánlati költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő 

vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be. 
    
VI.3. Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt - a 

tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Előírások, 
Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok 
megtartása Vállalkozó feladata. 
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VI.4. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerinti előírásoknak 

megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és Megrendelő 
számára kérésre hozzáférhetővé tenni. Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos 
minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással 
közölni. 

  
VI.5. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 8 

nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.  
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó 
köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az 
eltakarási munkát ismételten elvégezni. 
Amennyiben erre műszakilag nincs mód, úgy VÁLLALKOZÓ köteles az eltakart 
szerkezetről és az eltakarás módjáról digitális fotódokumentációt készíteni, melyből 
egyértelműen megállapítható az elvégzett kivitelezés. A dokumentációt a kivitelező 
az elkészítéstől számított 8 napon belül köteles Megrendelő műszaki ellenőrének 
átadni. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben 
Megrendelő műszaki ellenőre a kérdéses munkával érintett szakasz számla 
jóváhagyását megtagadhatja. 

 
VI.6. Kivitelező köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt - a helyszínen - a kivitelezés 

irányítására saját állományú építésvezetőt vagy művezetőt biztosítani. 
  
VI.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést az Építési 

Műszaki Ellenőri Tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint látja 
el. 

 
VI.8. A Vállalkozó a teljesítéséhez – a VI.9. bekezdés szerinti kivétellel – az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet köteles igénybe venni. A Vállalkozó legkésőbb a 
szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és  - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 138. § (2) bek.) 

 Amennyiben a szerződés tárgya építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelés, az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját 
teljesítésének arányát. (Kbt. 138. § (1) bek.) 

 Amennyiben a szerződés tárgya építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelés, a 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át 
meghaladó mértékben további közreműködőt. (Kbt. 138. § (5) bek.) 

 
VI.9. A Vállalkozó alkalmasságának igazolásában részt vett szervezet vagy szakember bevonása 

a szerződés teljesítése során akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha 
a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek 



 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

27 

a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 
felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.) 

 
VI.10. A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel. 
 
VI.11. Vállalkozó köteles a munkaterületen általa foglalkoztatott alvállalkozókat az építési napló 

nyilvántartási részében vezetni. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) 
köteles ellenőrizni, hogy a VI.8.-VI.9. bekezdésben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 
vesz-e részt a szerződés teljesítésében. 

 
VI.12. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy 

szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerződés sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 
Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és 
abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. (Kbt. 
138. § (4) bek.) 

 
VI.13. Az VI.8.-VI.9. bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó 

vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint 
gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 
VI.14.  A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már 
nem szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania a 
munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében 
is. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és 
törmelékét folyamatosan vagy minden munkanap végén összetakarítani. 

 
VII.  M I N Ő S É G: 
 

• Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben 
köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a Vállalkozó, amennyiben az 
érvényben lévő Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja. 

 
• Minőségtanúsítást Vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok alapján köteles 

biztosítani.  
             
• Vállalkozónak be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az 

elkészült munka minőségi tanúsításánál a Nemzeti Szabványokban, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltakat, az 
építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki 
követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának 
és felhasználásának részletes szabályairól szóló hatályos rendelet előírásait. 
Megrendelő a minősítést kizárólag minősített laboratóriumi vizsgálati eredmény 
alapján fogadja el. 
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VIII. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS 
 

VIII.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelmesen 
teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, feltéve, ha a késedelem olyan 
okból származik, amelyért a Vállalkozó felelős. A késedelmi kötbér napi összege a 
vállalkozási szerződés nettó összegének 0,5%-a/naptári nap. Késedelmi kötbér 
összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó 
egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet a Megrendelő meghiúsulásnak, 
azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti, és megilleti a szerződés felmondásának joga. 

 
VIII.2. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a 

Vállalkozó felelős, a Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie Megrendelő 
részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a.  
Megrendelő és Vállalkozó a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Megrendelő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. 

 
VIII.3. A jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az 

esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, vagy 
Megrendelő a kötbérek összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 
beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 
VIII.4. Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények 

alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 
 
VIII.5.  Vállalkozó végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, 

hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelő műszaki ellenőre által történő 
igazolása napján válik esedékessé. 

 
VIII.6.  A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 
 
VIII.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az ajánlattételi felhívásban szereplő 

pénzügyi ütemet akár egyoldalúan is módosíthatja abban az esetben, ha a támogatás 
jóváhagyott pénzügyi feltételeit a támogató kedvezőtlenül módosítja, illetőleg azt 
bármilyen okból megszünteti. Ebben az esetben a kivitelezés meghiúsulhat. Ekkor 
Vállalkozó Megrendelővel szemben az addig elvégzett munkák ellenértékén felül 
semmilyen kártérítéssel vagy követeléssel nem élhet.  
 

VIII.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén – amennyiben az Megrendelőnek felróható okból 
következik be –Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat 
megfizetését követelheti Megrendelőtől. 

 
IX. S Z A V A T O S S Á G , G A R A N C I A  :  
 

• A jótállási és szavatossági kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásától számítottan kezdődik a Polgári Törvénykönyv szerint. 

• Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és 
szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A 
jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
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kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a tíz éves szavatossági eljárás lezárásáig (tíz 
év + 60 nap) kell rendelkezésre állnia. 

• A kötelező jótállási idő 10 év. A kötelező szavatossági idő a Ptk. 6:163. § (3) bekezdés 
alapján 5 év (60 hónap). 

 
X. M Ű S Z A K I       Á T A D Á S  -  Á T V É T E L : 
 
X.1. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247 § 

(2) bek.) 
 
X.2. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal 

korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával - Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást 
lefolytatja. 

 
X.3.  A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak 

- az ütemezett munkák határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra 
alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta, 

- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, VII. pontban 
meghatározott minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, a mindenkori építési előírásoknak megfelelően elkészült. 

 
X.4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a 

vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának 
határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső Vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint 
az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 
X.5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 

melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó 
munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 napnál 
hosszabb nem lehet.  
 
A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 30 nap 
elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal
 kapcsolatos felelősséget. 

 
X.6. Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettségét teljesítette, a szolgáltatást abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a 
jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az 
átadás-átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna. 

 
X.7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére 

átadni mindazon iratokat (kérésére az építési naplót és annak mellékleteit), mely a 
szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek. 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel a használatbavétel (üzembe helyezés) 
feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre - Megrendelő a teljes 
szolgáltatás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt 
valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsátja.   
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 X.8. Felek a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított egy éven belül utófelülvizsgálati 

eljárást tartanak.  
 Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. 

 A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, 
mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.  
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos 
nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok
 pótlására vállalt határidőt. 

 
 Amennyiben a készre jelentett szavatossági hibák kijavítása a megjelölt időpontra nem 

készül el, és újabb felülvizsgálat megtartása szükséges, úgy a felmerülő műszaki ellenőri 
napidíj megfizetése (mely összeg 30. 000.- Ft /alkalom/ fő + ÁFA) Vállalkozót terheli. 

   
XI. E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S, E G Y E B E K: 
 
XI.1. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő 

felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítási 
szerződést kötni az adott munkára vonatkozóan az alábbi mértékben: a dologi kárra 
vonatkozó vagyonbiztosítási összeg legalább 20 millió Ft/év és legalább 5 millió 
Ft/káresemény, és egyben köteles társbiztosítottként a Tiszacsege Város 
Önkormányzatát (4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.) bejegyeztetni. 

 
XI.2. Megrendelő jogosult Vállalkozótól a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelni. 

Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó 
a jelen Vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja, illetőleg 
megszegi, és ennek következtében adott esetben a Megrendelő által kötött támogatási 
szerződés alapján igazolt visszafizetési kötelezettség keletkezik, a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által megküldött igazoló dokumentumok alapján (Visszafizető, 
visszafizetésre kötelező határozat) Ptk. 6:142. § alapján kártérítésként megtéríteni 
Megrendelőnek a támogatási szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő 
támogatás és kamatainak összegét. 

 
XI.3. Szerződők felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbiakat rögzítik. 
 

1) Az Megrendelő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a Vállalkozó  
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az XI.3. (2) bekezdés szerinti 
ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 
2) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
3) A XI.3. (2) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése 

előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 
4) A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
XII. ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS 
 
XII.1.  A szerződő felek feladatai, jogai és kötelezettségei 
 

1./A Megbízó feladata a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozó számára 
átadni az illetékességi területén található közigazgatási berendezésekről rendelkezésre 
álló adatait.  

 
2./ A Vállalkozó közvilágítási feladatai: 

a./ a Vállalkozó kötelezi magát, hogy a közvilágítási feladatok ellátása érdekében a 
villamos energia szolgáltatóval közvilágítási szolgáltatási szerződést köt a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától a futamidő végéig, mely jelen szerződés 
mellékletét fogja képezni.  
b./ A Vállalkozó a közvilágítási feladat ellátása során folyamatosan köteles 
gondoskodni település közigazgatási területén a korszerűsítést követően megfelelő 
megvilágítási szintek biztosításáról.  
c./ A Vállalkozó köteles a lámpatestek és tartozékait, kellékeit 12 hónapon át 
folyamatosan üzemeltetni, karbantartani, meghibásodás esetén a javításáról 
gondoskodni. 
d./ A Vállalkozó a közvilágítás fenntartásáról a mindenkor hatályos közvilágításra 
vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodni.  

 
XII.2. Vállalási ár és fizetési feltételek 
 

a./ Megrendelő által az üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátásáért fizetendő teljes 
összeg:  

  Nettó ajánlati ár (12 hónap összesen): ……………….- Ft     
ÁFA 27 %:         ……………….- Ft 
Összesen:       ……………….- Ft 
azaz:             forint 
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b./ Fizetési feltételek: 
 

1./ A Vállalkozó a tárgyhót követő hó 5. napjáig bocsátja ki a számlát, amelyet a 
Megrendelő 30 napon belül, a Vállalkozó …………………………………..…. számú 
számlájára történő átutalással fizeti meg. 
 
Vállalkozónak a Kbt. 135. § (5) bekezdésére tekintettel havi számlázásra van 
lehetősége. A díj fizetése havonta történik, az éves díj 1/12 –ed része számlázható a 
tárgyhó első napját követően. 

 
Megrendelő a képviselője által jóváhagyott számlát a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., illetve  
a Kbt. 135. § (5) bek. szerint utófinanszírozás útján teljesíti. 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A §. (6) bekezdése értelmében a 
számla teljes összegben történő kiegyenlítésének feltétele, hogy a Vállalkozó 
szerepeljen a köztartozásmentes adózók adatbázisában, ennek hiányában az általa 
bemutatott, átadott illetve megküldött 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolás. 

 
XII.3. A szerződés hatálya az üzemeltetés és karbantartás vonatkozásában 
 

1./ A szerződés határozott időre jött létre, mely időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának napjától kezdődik és a villamos energia szolgáltató és a Vállalkozóval kötött 
szolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjától számított 12 hónapos időtartam végéig 
tart.  

 
XII.3. A szerződés megszűnése 
 

1./ A jelen szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg, a határozott idő lejárta előtt 
rendes felmondással egyik fél sem szüntetheti meg.  
Rendkívüli hatályú felmondásnak van helye, a másik fél által, ha bármelyik fél jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.  
A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a díj fizetésével 90 napot 
meghaladó késedelembe esik.  
A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a közvilágítási szolgáltatási 
feladatait neki felróható okból nem látja el.  

 
XIII. Záró rendelkezések 
 
XIII.1. A szerződés teljesítéséhez a magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a szerződés 

teljesítéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a tárgyalóképes 
szintet, úgy Vállalkozónak a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan 
szaktolmácsot kell biztosítania, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodnia, melynek 
költsége Vállalkozót terheli.  

 
XIII.2. A szerződés módosítása: jelen szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban 

foglalt rendelkezések az irányadóak.  
 
XIII.3. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek 

minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben 
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nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.   
 
XIII.4.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek. 
 
XIII.5. Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése ügyében a 

Megrendelő székhelyén illetékes Járásbíróság, ill. Törvényszék illetékességét fogadják el. 
 
 
 
Tiszacsege, 2016. …………………………………..       

 
 
  

  ______________________   ______________________  
                       Megrendelő                                                                   Vállalkozó 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében 
 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az 
 
- Ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket megismertem és 

tudomásul vettem, ajánlatomat a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a 
törvényben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettem el, 
továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát a szerződéses feltételek szerint, az abban foglalt 
határidőre és az általam megajánlott ellenszolgáltatásért fogom teljesíteni. A vállalkozási 
szerződést a felolvasó lapon megajánlott összeggel megkötöm és a szerződéses feltételek 
szerint teljesítem. 

 
- továbbá nyilatkozom arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint cégünk 
 

• mikrovállalkozásnak**  
• kisvállalkozásnak*  
• középvállalkozásnak*  
• egyéb: ………………………………………….. minősül.* 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

           

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* A megfelelő rész aláhúzandó 
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4. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az 
 
- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

érdekében NEM KÍVÁN más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodni.* 
 
 
- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva felel meg:* 
 

- az ajánlattételi felhívás azon pontjának megjelölése, amelynek más szervezet/személy 
kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: …………….. * 

 
- a fenti pontban meghatározott alkalmassági feltétel, amelynek más szervezet/személy 

kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: 

……………………………………………* 

 
- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése: 

Név:  
Cím:  
Cégjegyzékszám/ 
Egyéni 
vállalkozói 
nyilvántartási 
szám 

 

Adószám  
/a táblázat szükség esetén bővíthető/ 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

             
*a megfelelő rész aláhúzandó és szükség esetén kitöltendő (cégszerű aláírás) 
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5. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében 
 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társasággal 
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) pontban meghatározott kizáró 
okok.  
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt gazdasági társaság megfelel az Ajánlattételi 
felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
 

 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

           

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 
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6. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy: 
 

- társaságunk szabályozott tőzsdén jegyzett társaság* 
- társaságunk szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság*  

 
Utóbbi válasz előfordulása esetén: 
- A 2007. évi CXXXVI. tv. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
értelmében valamennyi tényeges tulajdonos neve, állandó lakhelye: 
 
Név:  
Állandó lakcím:  

/a táblázat szükség esetén bővíthető/ 
 

- Társaságunknak a 2007. évi CXXXVI. tv. a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja értelmében tényleges tulajdonosa nincs. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* az ajánlattevőre vonatkozó rész aláhúzandó 
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7. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy: 
 

- nincs olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
társaságunkban közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik.* 

 
- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

társaságunkban közvetetten/közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik.* 

- ezen szervezet neve, címe:  
Név:  
Címe:  

/a táblázat szükség esetén bővíthető/ 
- megnevezet szervezettel/szervezetekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okok:  
 

 
 
 

 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

           

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 
___________________ 
* az ajánlattevőre vonatkozó rész aláhúzandó 
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8. számú melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 67. (1) bek. tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy: 
 
 
jelen közbeszerzési eljárás során az általam igénybe vett alvállalkozó(k) és adott esetben a 
kapacitást biztosító szervezet(ek)/személy(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g) - k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok. 
 
 
 
 

 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

           

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 
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9. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében 
 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy: 
 
a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

           

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 
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10. számú melléklet 
 
 

ADATLAP 
 

„Tiszacsege város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 
korszerűsítése” című pr ojekt 

 
Ajánlattevő neve  
Ajánlattevő cégjegyzék száma:  
Ajánlattevő adószáma:  
Ajánlattevő számlavezető bank neve:  
Ajánlattevő számlaszáma:  
Ajánlattevő részéről a szerződés 
módosítására jogosult személy: 

 

Ajánlattevő részéről a szerződés 
módosítására jogosult személy 
elérhetősége (cím): 

 

Ajánlattevő részéről a szerződés 
módosítására jogosult személy 
telefonszáma: 

 

 

 Neve: Cégjegyzék 
száma/egyéni 
vállalkozói 
nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Az alkalmasság 
igazolására igénybe 
vett 
személy/szervezet: 

   

/Jelen táblázat szükség szerint kiegészíthető/ 
 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                                         

 

   
 (cégszerű aláírás) 
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11. számú melléklet 

 
 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT  
A Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdésében foglaltakra 

 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 

…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 

bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 

vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy társaságunkkal, valamint a teljesítésbe bevonni 

kívánt alvállalkozókkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel (szervezetekkel) 

szemben a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti 

összeférhetetlenségi eset nem áll fenn. 

 
 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                                         

 

   
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

43 

 
 

12. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
A szerződést biztosító biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról  

 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződést 
biztosító biztosítékokat határidőben rendelkezésre bocsátjuk. 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                                         

 

   
 (cégszerű aláírás) 
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13. számú melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 

ÜZLETI TITOKRÓL (Kbt. 44. § (1) bek.) 
 

 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………….................. 
…………………………………………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ a(z) „Tiszacsege város közvilágítási rendszerének 
bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” című projekt közbeszerzési eljárása 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy: 
 
 

- ajánlatom nem tartalmaz elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratokat* 
 

- ajánlatom …-tól …-ig oldalán elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó 
iratokat tartalmaz * 
A Kbt. 44. § (1) bek. alapján az alábbiakban megadom azokat az indokokat, melyek 
részletesen alátámasztják, hogy a fent megjelölt oldalakon található információk vagy 
adatok nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna társaságunk számára 
aránytalan sérelmet: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

           

  .........................................  
 (cégszerű aláírás) 
 

 
 
 

_______________________ 
* a megfelelő rész aláhúzandó 













                          
 
 
 
   
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 
meghatározása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontja alapján 

a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról.  

 

Az óvodai felvételi eljárásra vonatkozóan a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
tartalmazza az alábbi részletszabályokat: 

20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben 

a fenntartó nem települési önkormányzat. 
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 

elérhetőségéről, 
g) az óvoda felvételi körzetéről 

szóló tájékoztatást, 
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb 

a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 
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i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 
(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés 
keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 

(1c) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi 
a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének 
megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 
nyert vagy felvétele elutasításra került. 

(2) A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, 
továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a 
fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben 
meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a 
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati 
fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem 
másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz. 

(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően 
a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési 
év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. 

(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát. 

(4) Az óvoda vezetője 
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az 
óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 
 
Az intézményvezető kéréséhez igazodva került összeállításra a határozati javaslat, melynek 
elfogadását kérem a Képviselő-testülettől. 
 
Tiszacsege, 2016. április 21.  
      Tisztelettel:  
         Szilágyi Sándor 
                             polgármester 
 



 
Határozati javaslat: 
 
 
…/2016.(IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT:  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 82. § (2) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva - figyelemmel 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ára - a Tiszacsegei Városi Óvodában és 
Bölcsődébe a 2016/2017. nevelési évre a jelentkezés módját és idejét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
- Az óvoda általános felvételi időpontja: 2016. május 2. – 2016. május 13. 
- A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám 

alatti székhelye. 
- Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél lehet, hétköznap 8 órától 16 óráig. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Bárdos Tiborné intézményvezető 
Határidő: folyamatos 



H I R D E T M É N Y 

az óvodai felvételről a 2016/2017-es nevelési évre 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 
bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény.  

NKt.8.§ 

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt.”A kötelező óvodába járás 2016. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a 
gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges 
felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő 
kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő: 

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, 
illetve az iskolába nem íratja be, 

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 

Nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai 
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a 
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban 
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.” 

Mit kell tudni az óvodai felvételről? 

• A Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

• A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni. 

• A Nkt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. 

• A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét 
a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdés e) és f) pontja szerint az óvodában 
a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Programnak megfelelően folyik a sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása. 



Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés időpontja:. 

2016.május 2 – 13. hétköznapokon 8 – 16 óra között 

A jelentkezés helyszíne:  

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege Óvoda u. 3/A 

 

A beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
(anyakönyvi kivonat, vagy személyi azonosító) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz 
a gyermek lakcímkártyáját), 

• a szülő személyi azonosító igazolványát, 

• a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy 
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, 

• a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és 
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. 

Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. 

A Nkt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül 
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető 
az ügy összes iratával nyolc napon belül a jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el 
és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a 
közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 

 

Az óvodai nevelési év kezdete: 2016. szeptember 1. (csütörtök).  

Tiszacsege, 2016.március 23. 

 

Bárdos Tiborné 
intézményvezető 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. április 28-án tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat kérése a Vackor Alapítvány székhely bejegyzéséhez 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bárdos Tiborné a Vackor Tiszacsegei Óvodai Alapítvány képviseletében azzal a kéréssel 
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4066 Tiszacsege, 
Óvoda u. 3/a. szám alatti ingatlan címére az Alapítvány székhelyként történő bejegyzéséhez 
járuljunk hozzá.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tiszacsege, 2016. április 21.  
 
          Szilágyi Sándor  
           polgármester 
 
 
Határozati javaslat:  
 
…/2016.(IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT:  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vackor 
Tiszacsegei Óvodai Alapítvány székhelyeként az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszacsege, 
Óvoda u. 3/A. szám alatti ingatlan bejegyzésre kerüljön.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt 
értesítse. 
 
Határidő: 2016. május 15.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Szóbeli előterjesztés alapján

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására 
benyújtott pályázatok elbírálása



Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

Szóbeli előterjesztés alapján



                    

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2016. április 28-án tartandó ülésére 

A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról. 

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy  

- 2016. február 01-jén Tiszafüreden a Ábrahám Tamással a Füredi Hableány Bt.
ügyvezetőjével egyeztetést folytattunk a főzőkonyha további üzemeltetésével
kapcsolatosan.

- 2016. február 02-án Tiszacsegén a Művelődési Otthonban a K&H Bank
Balmazújvárosi Fiók vezetője tájékoztatót tartott a bank szolgáltatásairól a
lakosságnak.

- 2016. február 05-én Egyeken az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság ülésén vettem
részt.

- 2016. február 09-én Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
ülésén vettem részt. Fő napirendi pontként a Társulás és intézménye 2016. évi
költségvetésének elfogadása; a belső ellenőrzési feladatok 2015. évi ellátásáról szóló
beszámoló elfogadása; a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
alapító okiratának módosítása; a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ intézményvezetője vezetői pótlékának meghatározása került megtárgyalásra.

- 2016. február 10-én, 16-án, 17-én Tiszacsege fejlesztése vonatkozóan egyeztető
tárgyalásokat folytattam a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselőivel.

- 2016. február 17-én a Dr. Papp József Városi Könyvtárban került megrendezésre az
éves gyermekjóléti tanácskozás.

- A Tiszacsegei Református Egyházközség közreműködésével a határon túl élő szegény
emberek, gyerekek részére ruhaadomány gyűjtést szerveztünk. A ruhaadományt 2016.
február 29-én a magyargorbói testvértelepülésre szállítottuk.

- 2016. március 09-én Czető Norbert lelkész Úrral Budapesten Hegyi László egyházi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úrral a református iskola alakításával
kapcsolatosan egyeztetést folytattunk.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/
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- 2016. március 10-én Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnál a TOP 
források turisztikai felhívásával kapcsolatos egyeztetésen vettem részt,  

 
- 2016. március 12-én Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének 

meghívására Budapesten „A magyar önkormányzatok a betelepítési kvóta ellen” című 
konferencián vettem részt.  

 
- 2016. március 10-12-én Debrecenben a Városok, Falvak, Szövetsége Kulturális Régió 

közgyűlésén vettem részt. Fő napirendi pontként az Elnökség beszámolója a 2015. 
közgyűlés óta végzett tevékenység, a Felügyelő Bizottság 2015. évi ellenőrzési 
jelentése; a Szövetség 2015 évi közhasznúsági jelentése; a Szövetség 2016. évi 
költségvetése; Új tagok felvétele; a Szövetség előtt álló feladatok kerültek 
megtárgyalásra.  

 
- 2016. március 16-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 

ülésén vettem részt. Fő napirendi pontként a 15/2015. (II.23.) számú költségvetési 
határozat módosítása; a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
szociális szolgáltatásai térítési díjainak meghatározása; a Balmazújvárosi Kistérség 
Humán Szolgáltató Központ működési engedélyének módosítása került 
megtárgyalásra. 
 

- 2016. március 17-én Hajdúnánáson megrendezett szakmai fórumon vettem részt. A 
fórumra a balmazújvárosi, valamint a hajdúnánási járás valamennyi települési 
önkormányzata meghívást kapott. A szakmai fórumon az előadásokat követően, 
valamennyi települési önkormányzat képviselőivel a települési projektjavaslatok 
személyesen egyeztetésre kerültek a megyei integrált területi program véglegesítése 
céljából. 

 
- 2016. március 17-én Lakossági fórum került megrendezésre, ahol a pályázati 

lehetőségről tartottunk tájékoztatást.  
 

- 2016. március 21-én Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél tartandó 
egyeztetésen vettem részt, ahol a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt és a Hajdú-
Bihar megyei Önkormányzatok kapcsolata, valamint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt-tól megvásárolni kívánt anyagok, eszközök vételi ajánlatáról, a 
laboratórium megvásárlásának kérdése került megtárgyalásra.  
 

- 2016. március 24-én Pakson a Magyar Révhajósok Egyesülete rendkívüli közgyűlésén 
vettem részt, ahol fő napirendi pontként a Budapest Környéki Törvényszék 
hiánypótlásra felszólító végzése alapján módosított alapszabály került megtárgyalásra.   
 

- 2016. március 30-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 
ülésén vettem részt. Fő napirendi pontként a Balmazújvárosi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai 
Programjának módosítása került megtárgyalásra.  

 
- 2016. április 04-én Bocskaikertben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 

Megyei Igazgatósága által megrendezett térségi gazdafórumon vettem részt. A 
konzultáción elsősorban a Magyar agrárium jelene és jövőjéről; a növényvédelmi 
szabályozás változásairól; a Vidékfejlesztési Program pályázatairól, aktualitásairól 
kaptunk tájékoztatást.  

 



 
 

- 2016. április 05-én az 50. Hortobágyi Lovasnapokkal kapcsolatos megbeszélésre 
kaptam meghívást.    

 
- 2016. április 06-án Tiszacsegén Tóth József Polgár Város Önkormányzatának 

polgármesterével, valamint dr. Miluczky Attila Egyek Nagyközség 
Önkormányzatának polgármesterével a Fonyódligeti Üdülő hasznosításával 
kapcsolatos megbeszélést tartottunk.  

 
- 2016. április 13-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 

ülésén vettem részt. Fő napirendi pontként a TOP-4.2.1.-15 Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázatban való 
részvétel; a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ működési 
engedélyének módosítása került megtárgyalásra. 

 
- 2016. április 23-án Egerben a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság szervezésében a 

rendőrség, a katasztrófavédelem részére Rendőr Nap került megrendezésre. Lévai 
Zoltán segédletével főzőversenyen vettünk részt, ahol kimagasló eredményt értünk el, 
ezzel is öregbítve Tiszacsege hírnevét.    

 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
2/2016.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
hogy a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére halottszállító gépjárművet 
vásárol, melynek típusa Ford Transit Custom Trend SWB 2.2, beszerzési értéke: 6.050.280 Ft.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az adás-vételi szerződés aláírása megtörtént.  
 
3/2016.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
hogy Dr. Mándi Zsuzsa csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal 2016. március 1. 
napjától határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt a Tiszacsege házi 
gyermekorvosi körzetben orvosi feladatok ellátására 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
aláírása megtörtént.  
 
5/2016.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában jóváhagyta a 
Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
kötendő megállapodást. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megállapodás aláírása megtörtént.  
 
6/2016.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központban a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ működéséhez 
szükséges szakmai létszám esetében nem vállalja a költségvetési törvényben meghatározott 
finanszírozáson felül eső szakmai létszám továbbfoglalkoztatásából eredő többletköltségek 
finanszírozását.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a határozat kivonat megküldésével 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás elnökét, valamint a Balmazújvárosi Kistérség 
Humán Szolgáltató Központ vezetőjét tájékoztattam.  



 
8/2016.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy a IX. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” elnevezésű rendezvény, valamint a IV. 
„Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt 
önkormányzati területet térítésmentesen biztosítja Nagy Sándor Csárda tulajdonos részére. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a kérelmező értesítése megtörtént.  
 
11/2016.(II. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti számú határozatában az utóbbi 
időben a hazánkon is átvonuló migrációs hullám káros hatásainak megelőzésére és 
felszámolására kinyilvánította, hogy a tiltakozik és elutasítja a bevándorlással kapcsolatos 
kötelező arányos elosztásra (betelepítési kvóta) irányuló Európai Uniós törekvéseket.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a testületi álláspontot tükröző határozat az 
illetékesek részére továbbításra került.  
 
13/2016.(II. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy Polgár Város Önkormányzatával, valamint Egyek Nagyközség 
Önkormányzatával közösen, a közös tulajdonban lévő Fonyódligeti Gyermeküdülő (8640 
Fonyód, Niklai u. 4., Hrsz.: 10084) 24/200 tulajdoni hányadát, mely a Magyar Állam 
tulajdonát képezi, és amely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében 
áll, az értékbecslés alapján meghatározott piaci értéken, 5.640.000 Ft + ÁFA összegért 
megvásárolja, a tulajdoni hányad megvásárlásához szükséges vételárat, 1.880.000 Ft. + ÁFA 
összeget a 2016. évi költségvetésében biztosítja.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy  a döntéséről Polgár Város Önkormányzata, 
Egyek Nagyközség Önkormányzata, valamint a Szociális s Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
értesítése megtörtént.  
 
34/2016.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti számú határozatában meghatározta 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részére üzemeltetésre átadott viziközművek 
használatáért 2015. évre fizetendő bérleti díj összegét.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt értesítése megtörtént.  
 
35/2016.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában 
megállapította a Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, valamint a szálláshelyek 2016. 
május 01. napjától hatályos szolgáltatási díjait.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató Szervezet értesítése megtörtént.  
 
Kérem jelentésem elfogadását. 
 
Tiszacsege, 2016. április 22.         
 
 

Szilágyi Sándor 
  polgármester 



Különfélék
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