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építés tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megkezdése céljából  

 
1. AJÁNLATKÉRŐ: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
címe: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
képviseli: Varga Gusztáv polgármester 
kapcsolattartó: Sóki Zoltán műszaki irodavezető  
telefon: +36 68381011; +36 707789931 
fax: +36 68381656 
e-mail: sokizoltan@mezokovacshaza.hu 
 
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA: a Kbt. 115. § szerinti nyílt (ajánlattételi 
felhívás megküldésével induló) közbeszerzési eljárás 
 
3. A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: 
 
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdődően 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek az ajánlatkérő honlapján 
(www.mezokovacshaza.hu). 
 
4. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: Mezőkovácsháza város közvilágítás 
korszerűsítése. 
 
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése”, meghatározott építési tevékenység 
alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további 
részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés és a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózat 
átépítése, tervezési és engedélyezési tevékenyéggel együtt.  Továbbá a korszerűsített 
közvilágítási rendszer 144 hónap időtartamban történő üzemeltetése és karbantartása. A 
villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak, illetve az 
áramkereskedőnek. 
 
A beruházás refinanszírozásának fedezete a korszerűsített rendszer 12 éves (144 hónap) 
határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a 
prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energiaköltség megtakarítás. 
 
Ajánlatkérő a beszerzéshez kapcsolódóan és a 322/2015. (X.30.) Korm r. alapján – rögzíti: A 
beszerzésben érintett beruházás célja az ajánlatkérő működéséhez és feladataihoz kapcsolódó 
közvilágítási hálózat korszerűsítése olyan műszaki megoldással, mely a jelenleg üzemelő 
rendszerhez képest korszerűbb megoldásként a közvilágítás során felhasznált villamos energia 
mértékét csökkenti, ezáltal megtakarítást tesz lehetővé az ajánlatkérőre a közvilágítással 
kapcsolatos kötelező feladatai alapján háruló költségekben. Az energia-megtakarítás 
környezetvédelmi szempontot is szolgál. A beruházás eredményeként létrejövő rendszer új és 
korszerű műszaki megoldásként az üzemelés biztonságát és megbízhatóságát szintén növeli. 
Ajánlatkérő a beszerzéshez végzett tervezést és építési tevékenységet, valamint annak 
eredményét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. szabályainak való megfelelés 
szerint kéri végrehajtani, a tervezés a vonatkozó kormányrendelet 2. § (1) bek. alapján az 
építési beruházással összekapcsolható. 
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Ajánlatkérő elvárása, hogy a közbeszerzés eredményeként a közvilágítás megvilágítási szintje 
és a bevilágított felület mértéke (nagysága) a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózathoz képest 
ne csökkenjen.  
 
 
A beszerzés mennyiségét az alábbi tevékenységek szerint adja meg az ajánlatkérő: 

 
A) Tervezés:  

 
A nyertes ajánlattevő feladata – a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint – a projekt 
megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez szükséges 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 a bemérést össze kell hangolni az NKM 

Áramszolgáltató Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes legalizációs hálózati 
térképével. 

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

Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában álló elemeiről. 
- Oszlopszintű leltár az oszlopokra szerelt aktív hálózati elemekről. 
- Az NKM Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az 

azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése. 
- A forgalomtechnikai tervek (forgalom-korlátozási tervek). 
- Az NKM Áramszolgáltató Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó 
 feszültségmentesítési ütemezés. 
 
Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó kiviteli tervekre, azok 
benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a dokumentációban 
megadott megvilágítási szintet biztosító és legalább a dokumentáció részét képező műszaki 
leírásnak megfelelő energiamegtakarítást eredményező olyan 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 az ajánlatkérővel, országos 
(állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak kezelőjével. 
Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése is. Ajánlatkérő 
jogdíj fizetése nélkül jogosult az ajánlattevő által elkészített bármely tervnek az általa a 
továbbtervezésére, átdolgozására, mivel az ajánlatkérőt e terveken a felhasználói jogok teljes 
körűen megilletik.  
 
 B) Kivitelezés: 
 
A kivitelezést az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott a közbeszerzési eljárásnak 
megfelelően elkészített engedélyes tervdokumentáció alapján, annak megfelelően kell 
elvégezni. 
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a. A jelenlegi közvilágítási rendszer 
Jelenleg 943 db világítótest 75.562 W beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő 
berendezések túlnyomó része különböző teljesítményfelvételű hagyományos működésű 
lámpa. A megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív 
hálózatnak az egészét érinti. 
 
b. A korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer 
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeit jelentő lámpatestet (azaz 943 db-ot) LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki és 
az érintett aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez szükséges passzív hálózatot is átépíti 
és szereli. Ezzel a korszerűsítésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye 
legalább 39.356 W-ra csökken. A korszerűsítés eredményeként létrejövő hálózat 
lámpatesteinek fogyasztása 301.492,38 kWh-ról legalább 156.201,08 kWh-ra csökken. 
 
A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi 
közvilágítási passzív elemek felhasználásával – szükségszerű átépítésével - végzett olyan 
tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg 
üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az 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 a leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek az ajánlatkérő 
által megjelölt helyre - a lámpatestek tulajdonosához - 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, szükség esetén új lámpakarok elhelyezését. A kivitelezés alatt szükséges feszültség 
alatti munkavégzés. 
 
A részletes közbeszerzési műszaki leírást és a tervdokumentációt 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.  
 
A kivitelezéssel megvalósított építmény a továbbiakban: Létesítmény. A Létesítmény 
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.   
 

C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel 
 
Az ajánlatkérő a Létesítményt egészében 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 
változásbejelentést 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. 
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D) Üzemeltetés és karbantartás 

 
- A település utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabványok, 
előírások szerint. 
- A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak, illetve az 
áramkereskedőnek. 
- A város közigazgatási területén 144 hónapon át a közvilágítási üzemeltetési feladat ellátása. 
Ajánlattevő ezen időtartamon belül a mindenkor hatályos közvilágításra vonatkozó 
jogszabályok szerint köteles gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról. 
- A közvilágítást biztosító berendezések - lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezeték, 
kötőelemek stb.) - üzemeltetése, karbantartása. 
 
Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.  
 
5. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése, 
vállalkozási szerződés keretében. Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.  
 
6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 
 
Tervezés tekintetében a közbeszerzés megvalósítására megkötött szerződést annak 
hatálybalépését követő 120 nap időtartamig kell teljesíteni. 
Kivitelezés tekintetében a közbeszerzés megvalósítására megkötött szerződést annak 
hatálybalépését követő 240 nap időtartamig kell teljesíteni.  
Megrendelő részéről a refinanszírozásból következően a törlesztési futamidő lejártának napja, 
melynek maximális időtartama 144 hónap. 
Az üzemeltetés és karbantartás tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 
naptól számított 144 hónap. 
 
7. TELJESÍTÉS HELYE: Ajánlatkérő közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat és 
annak elemei, Mezőkovácsháza város közigazgatási területe. 
 
8. A JÓTÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK: 
 
Jótállás: vállalkozónak legalább 144 hónap időtartamra érvényes teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási kötelezettség kezdete az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő nap. 
Késedelem esetére kikötött kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti 
bármely teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér napi összege Létesítmény teljes ellenértéke 0,5 
%-ának megfelelő forintösszeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére 
vonatkozó kötelezettsége az Ajánlati Ár 30%-ának megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő 
jogosult a szerződést felmondani, valamint a teljesítési biztosíték igénybevételére és teljesítés 
elmaradása miatti kötbér követelésére. 
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a teljesítés elmaradásának időpontjában a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében még át nem adott Létesítmény Részek 
ellenértékének 50%-a. Az ajánlatkérő a teljesítés elmaradása miatti kötbérre vonatkozó 
igényét a teljesítési biztosíték erejéig annak terhére egyenlíti ki. 
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Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a vállalkozóval szemben. Ajánlatkérő 
a vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor 
érvényesítheti a vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan a vállalkozó hibájából keletkezett. 
 
Jóteljesítési biztosíték: nyertes ajánlattevő a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti 
jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. A jóteljesítési biztosíték a szerződés 
hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a nyertes ajánlattevő jótállási 
kötelezettségeinek teljesítését biztosítja a biztosíték rendelkezésre bocsátásától kezdődően. A 
jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a 
legkésőbb átadott Létesítmény Rész sikeres műszaki átadás-átvétele napjától az utolsóként 
átadott Létesítmény Részre vonatkozó jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték kezdő 
összege az Ajánlati Ár (szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5%-ának 
megfelelő forint összeg, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok 
valamelyikén teljesítendő. Az egyes Létesítmény Részekre vonatkozó jótállás kezdő napja az 
adott Létesítmény Rész műszaki átadás-átvételének a napja, azonban a jóteljesítési 
biztosítékot a nyertes ajánlattevő csak a legkésőbb átadott Létesítmény Rész sikeres műszaki 
átadás-átvétele napjától köteles rendelkezésre bocsátani. Amennyiben valamely Létesítmény 
Rész tekintetében a jótállási kötelezettség teljesült, akkor az adott Létesítmény Rész 
ellenértékének az Ajánlati Árhoz viszonyított arányának mértékében csökkenthető a 
jóteljesítési biztosíték összege. 
 
9. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
 
A szerződés finanszírozása saját forrásból történik, utófinanszírozással. Az ajánlattétel, a 
szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. 
A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz. 
Kifizetés: a számla annak kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel ajánlatkérő 
közvetlen teljesítésével a szerződés műszaki átadás-átvételén alapuló végteljesítést követő 
elszámolás – és a használatba vételi engedély feltételéhez kötött teljesítési igazolás - alapján a 
szerződéstervezetben meghatározottaknak megfelelően. Az elszámolás tekintetében vett 
számla banki átutalással kerül megfizetésre, az ellenszolgáltatásra vonatkozó számla Áfa 
fizetés alá esik. A pénzügyi teljesítés az ajánlatkérő közvetlen kifizetését jelenti, ennek 
fedezete az ajánlatkérő saját forrása, az Áfa fizetés fedezetét ajánlatkérő szintén saját 
forrásból biztosítja. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a szerződő 
hatóságra vonatkozó szabályok Ptk.-ban meghatározott rendelkezései alkalmazásával (2013. 
évi V. tv. – „Ptk.” - 6:155. § (1) bekezdése) került meghatározásra, fizetési késedelem 
felmerülésekor a követelések behajtásával kapcsolatos költségek viselése a Ptk. 6:155. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint történik. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. hatálya alá tartozó szerződésre tekintettel az előlegszámla 
mellett biztosítja az előleget - amennyiben erre ajánlattevő igényt tart - a dokumentáció és a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés tartalma szerint. Az előleg mértéke a 
szerződés nettó ellenszolgáltatása (nyertes ajánlattevőt megillető díj) 5 %-ának megfelelő 
érték. 
 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ha 
az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként 
szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
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követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem 
fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
10. RÉSZAJÁNLAT, ALTERNATÍV AJÁNLAT LEHETŐSÉGE: ajánlatkérő a részajánlat-
tétel és az alternatív ajánlat lehetőségét kizárja. Objektív indok (a szerződés tárgya fizikailag 
egy közvilágítási hálózat korszerűsítése) alapján nincs lehetőség a közbeszerzés részekre 
bontására. 
 
11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA: a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
az alábbi, legjobb ár-érték arányt megjelenítő részszempontok szerint: 
 
Részszempont 

1. Ajánlati ár (Ft) 

2. Műszaki segítségnyújtás – 
rendelkezésre állási idő a 
vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva 
(órában; maximum 48 óra) 

3. A teljesítésben (tervezési 
munka) részt vevő vezető 
mérnökök létszáma (fő, 
minimum 1 fő) 

Súlyszám 
70 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: részszempontonként 1-10 pont. 
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az 
egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. 
Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton 
belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb 
tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris 
arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, 
majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot 
elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.) 
 
12. KIZÁRÓ OKOK: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2) 
bekezdéseiben felsorolt kizáró okok. 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt 
nyilatkozat), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontjában és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 
nyilatkozatok és igazolások dátuma nem lehet régebbi az ajánlattételi felhívás megküldésének 
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napjánál. Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése szerint kell eljárnia. 
 
13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

13.1. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett) 
összesen legalább nettó 25 millió Ft összegű közvilágítási rendszer kiépítésére és/vagy 
korszerűsítésére és/vagy bővítésére vonatkozó referencia munkával. 
 
Igazolási mód: ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a 
felhívásban előírt, igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. A 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, illetve 23.§-a alapján a referenciát a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak 
tartalmaznia kell a kivitelezés (referenciamunka) tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a 
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év-hónap-nap pontossággal) és helyét, a 
szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolást a Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdései szerint kell benyújtani. 
 
13.2. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság 
 
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) 
bekezdése alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa a közbeszerzés tárgyát képező 
tervezési munkában részt vevő, az ajánlattételi felhívás 11. pont 3. értékelési részszempontja 
esetében megajánlott vezető mérnök(ök) nem szerepel(nek) a Magyar Mérnöki Kamara által 
vezetett tervezői névjegyzékben. 
 
Igazolási mód: ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a 
felhívásban előírt, igazolni kívánt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági 
követelménynek. Ajánlattevőnek ismertetnie kell az általa a közbeszerzés tárgyát képező 
tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott, az ajánlattételi felhívás 11. pont 3. értékelési 
részszempontja esetében megajánlott vezető mérnök(ök) nevét és kamarai névjegyzékszámát. 
A szakember(ek) ismertetését a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerint kell benyújtani. A Kbt. 
69.§ (11) bekezdése alapján a kamarai névjegyzékben való nyilvántartást ajánlatkérő 
ellenőrzi. 
 
A fenti alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(11) 
bekezdései irányadóak. Az igazolási módokkal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra is. 
 
14. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2018. április …... 10.00 óra 
 
15. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 5800 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
 
16. AJÁNLATTÉTEL NYELVE: magyar 
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17. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176, 2018. április …. 
10.00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 
 
18. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 60 nap 
 
19. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOK: 
ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő, a szerződésben megkövetelt biztosítékokat a 8. 
pont tartalmazza. 
 
20. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
20.1. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. 
 
20.2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) 
és (4) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
20.3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (alvállalkozó igénybevétele). A nyilatkozatokat 
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 
 
20.4. 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 
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban 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. 
 
20.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt valamennyi - az ajánlattevő képviselője által cégszerűen aláírt - 
nyilatkozatot. 
 
20.6. Az ajánlatot egy eredeti (papír alapú) példányban, zárt borítékban (csomagban) kell 
benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és a 
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.” valamint a „Nem bontható fel az 

ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot 
összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az ajánlatot a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg 
pdf formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Ezzel 
kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formátumban 
benyújtott ajánlat a papír alapú eredeti ajánlattal mindenben megegyezik és jelszavas 
védelemmel nincs ellátva. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a 
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15. pontban szereplő címen. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül 
benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az 
ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem fogad el. 
 
20.7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan 
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 
egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
20.8. Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasó lapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő 
nevét, székhelyét, adószámát, elérhetőségi adatait és az értékelési részszempontokra tett 
megajánlásait. A felolvasó lapot ajánlattevőnek cégszerű aláírásával kell hitelesítenie. 
 
20.9. Az ajánlat minden oldalát – kivéve az üres oldalakat – eggyel kezdődő, folyamatos 
sorszámozással kell ellátni és erre az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni 
kell. 
 
20.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának 
vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. 
Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más 
személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű 
magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban. 
 
20.11. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási 
szerződést kell kötnie, vagy a meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie legalább 20 
millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény mértékű, építés-szerelési tevékenységet 
magában foglaló szakmai felelősségbiztosításra (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §). 
 
20.12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes 
költségvetést, amely szakmai ajánlatnak minősül. 
 
20.13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, 
továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 
20.14. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a rendelkezésére álló 
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján. 
  
20.15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt 
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők 
megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges 
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők 
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. 
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20.16. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 
 
20.17. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását 
mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 
 
20.18. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) szakasz e) pontjában 
foglalt eredménytelenségi okot. 
 
20.19. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni. 
 
20.20. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és 
a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
 
20.21. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja. 
 
20.22. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak 
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, 
amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második legkedvezőbb 
ajánlatot tevőt. 
 
20.23. A kivitelezett LED technológának olyan lámpatestekkel kell megvalósulnia, melyek 
biztosítják a felhívásnak megfelelő éves energiafogyasztás teljesülését. A dokumentációban 
meghatározott lámpatesteket ajánlatkérő olyannak tekinti, mely megfelel a felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak. 
 
Abban az esetben, ha az ajánlattevő nem az ajánlati dokumentációban meghatározott - hanem 
azokkal egyenértékű - lámpatestek beépítésére tesz ajánlatot az ajánlatában igazolnia kell a 
következőket: 
 
a) Azt hogy a beépítésre kerülő lámpatestek megvilágítási szintje a dokumentációban 
foglaltaknak megfelel. Az ajánlattevőknek csatolni kell a megvilágítási szintet igazoló 
számítást és ahhoz kapcsolódó annak megfelelő megvilágítási tervet.  
 
A számításoknak teljesíteniük kell az MSZ EN 13201-2 szabvány által előírt paramétereket és 
a dokumentációban előírt ME4, ME5, és ME6 úthelyzetek esetében – a dokumentáció részét 
képező számítások szerint – alkalmazott értékékeket. 
 
b) Azt, hogy a lámpatestek biztonsági vizsgálata a dokumentációban meghatározott 
2006/95/EC Low Voltage direktívának és az EN60598, EN62471:2008 (Fotóbiológia 
szabványossági megfelelőség), vagy azzal egyenértékű szabványoknak megfelel, továbbá 
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igazolni kell azt is, hogy a frekvenciamegfelelőség (EMC) megfelel az EMC szabványnak 
(CISPR 15:2009+A1+A2, IEC 61000-3-2:2005+A1+A2, IEC61000-3-3:2008, IEC 
61547:2009) vagy ezzel egyenértékű direktívának. A beépítésre kerülő  lámpatestek üzemelés 
alatti rádió frekvencia zavarási (EMC) megfelelőségét igazolni kell. Az ajánlattevőknek 
csatolni kell ezen megfelelőségeket (Fotóbiológiai megfelelőség és EMC megfelelőség) 
igazoló olyan tanúsítványt, melyet az ajánlattevőtől, a gyártótól és a forgalmazótól tulajdonosi 
és irányítási szempontból is független akkreditált tanúsító szervezet (pl. TÜV, vagy más 
tanúsító szervezet) adott ki, és mely az ajánlattétel időpontját megelőzően kiállított. A 
tanúsítványhoz  csatolni kell,  ezen tanúsító szervezet által végzett EMC mérési 
jegyzőkönyveket is.  
 
c) A beépítésre kerülő LED technológiának rendelkeznie kell legalább  IP  67 értékű 
védettséggel. A lámpatestek IP védettségét és annak értékét ajánlattevőnek az ajánlathoz 
csatolt olyan tanúsítvánnyal kell igazolnia, melyet az ajánlattevőtől, a gyártótól és a 
forgalmazótól tulajdonosi és irányítási szempontból is független akkreditált tanúsító szervezet 
(pl. TÜV, vagy más tanúsító szervezet) adott ki, és mely az ajánlattétel időpontját megelőzően 
kiállított.  
 
d) Az ajánlat szerinti LED technológiát biztosító lámpatesteknek rendelkezniük kell a 
beruházással érintett közvilágítási elosztórendszert üzemeltető hálózati engedélyes (illetékes 
hálózati engedélyes az NKM Áramszolgáltató Zrt.) által kiadott – az ajánlattételi határnapon 
érvényes - rendszerengedéllyel. Az ajánlattevőknek csatolni kell az NKM Áramszolgáltató 
Zrt. által, az ajánlattétel időpontját megelőzően kiállított és az ajánlattétel időpontjában is 
érvényes rendszerengedélyt. 
 
e) A beépítésre kerülő LED technológiának rendelkeznie kell az IP védettség fenntartása 
mellett olyan megoldással, mely a nyomás kiegyenlítést biztosítja. A beépítésre kerülő 
lámpatestek  élettartama legalább 50 ezer üzemóra. Az ajánlathoz csatolni kell gyártó által 
kiadott gyártói nyilatkozatot az IP védettség fenntartása mellett alkalmazott 
nyomáskiegyenlítéssel kapcsolatos megoldásról és a minimális élettartam üzemórájáról.  
 
f) A lámpatestek beépített LED maximum összteljesítménye a dokumentáció mellékletét 
képező táblázatban megjelölt értékeket jelenti. 
 
A lámpatestek elvárt káprázati besorolása a három lámpatesttel egyenértékű lámpatestek 
esetében K1. A színhőmérsékleti érték legalább 3.800 és legfeljebb 4.200 Kelvin érték mind a 
dokumentációnak megfelelő lámpatesttípussal (lámpatestekkel) egyenértékű lámpatesttípusok 
(lámpatestek) tekintetében. A lámpatestek jelen pontban foglalt megfelelőségét gyártó által 
kiadott gyártói nyilatkozattal és olyan mérési jegyzőkönyvvel kell igazolnia, melyet az 
ajánlattevőtől, a gyártótól és a forgalmazótól tulajdonosi és irányítási szempontból is 
független szervezet adott ki, és mely az ajánlattétel időpontját megelőzően kiállított.  
 
A gyártói nyilatkozatnak és a mérési jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell lámpatestenként a 
beépített (felvett) LED maximum összteljesítményt, névleges maximális teljesítményt, a 
fényárami teljesítményt és a színhőmérséklet értéket és a káprázati besorolás értékét. 
 
g) A lámpatesttípusokkal egyenértékű lámpatesteknek rendelkezniük kell a gyártó által 
kiadott magyar nyelvű szerelési és használati útmutatóval. A magyar nyelvű szerelési és 
használati útmutató meglétét gyártó által kiállított gyártói nyilatkozattal vagy a szerelési és 
használati útmutató csatolásával kell igazolni. 
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20.24. Az ajánlattevők az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével 
értesülnek. 
 
21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2018. március ….. 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Varga Gusztáv polgármester 
 


