
8.  melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 
 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

 
I.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  
 
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Városház tér 3 
 
Város/Község: Komló 
 

Postai 
irányítószám: 7300 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: dr. Müller József 

Telefon: +36 72584007 

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu  
 

Fax: +36 72584008 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu  
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

 
Hivatalos név: U Light Kft. és Simó Villamossági Kft. Közös ajánlattevők 
 
Postai cím: Vahot u. 6. 
 
Város/Község: Budapest 
 

Postai 
irányítószám: 1119 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Hetzl Péter ügyvezető 

Telefon: +36-1/792-0370 

E-mail: 
 

Fax: +36-1/792-0371 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevő általános címe (URL): 
 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

 

 
 

 
 

 



II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  
   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Komló közigazgatási területén belül (irsz: 7300) a 
Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák 
elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./K/14-2014-0023 pályázati kódszámú 
Európai Uniós pályázat keretében. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

����Építési beruházás                         Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés                     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

���� 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 

Magyarország, 

Komló közigazgatási területe 

NUTS-kód                  HU 231 
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 
Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 
 
Közbeszerzés tárgya: 
,,Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Komló közigazgatási területén belül (irsz: 7300) a 
Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák 
elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./K/14-2014-0023 pályázati kódszámú 
Európai Uniós pályázat keretében.” 
Közbeszerzés mennyisége: 
Vállalkozó feladata: 
Kiviteli tervezési munkarész esetében: 
Nyertes Ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli 
terv(ek) elkészítése és a kiviteli terv(ek) jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése - az E.ON Dél -Dunántúli 
Áramhálózati Zrt.-vel (Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyv) és az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.-
vel (Tervzsűri Nyilatkozat), a Beruházó képviselője, továbbá az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés 
tekintetében az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei 
Igazgatóság) és az üzemeltető által - az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A tényleges 
kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte, figyelemmel a dokumentációban 
foglaltakra is. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 
8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének 



napját követő legkésőbb 30. naptári napig. 
Kivitelezési munkarész esetében (Új LED-es világítótestek): 
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az 
alábbiak: 
NANOLED LF2/8LED/1900lm/20W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 227 db 
NANOLED LF2/8LED/1500lm/14W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 97 db 
NANOLED LF2/16LED/3000lm/27W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 385 db 
NANOLED LF2/16LED/3800lm/40W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 95 db 
NANOLED LF2/24LED/3400lm/28W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 133 db 
NANOLED LF2/24LED/5200lm/50W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 57 db 
TECEO 1/24LED/4500lm/41W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 56 db 
TECEO 1/40LED/7600lm/65W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 138 db 
TECEO 1/40LED/9700lm/95W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 58 db 
TECEO 1/48LED/11600lm/113W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 83 db 
TECEO 2/64LED/15600lm/148W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 10 db 
PILZEO/LF/16LED/3000lm/26W/4250K/5068/AKZO 900 18 db 
Vállalkozó feladata a meglévő 1.357 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. 
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak 
biztosítani kell a közlekedést. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban 
részletezetteknek megfelelően) Vállalkozó feladata az 1.357 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás 
egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezés szerelési intenzitásának el kell 
érnie legalább az átlagos heti ~170 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást. 
Ajánlatkérő a kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az 
egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak. Ajánlatkérő 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a KEOP pályázat előírása alapján közvilágítási rendszer energiahatékonysági 
átalakítása során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. Részletes és 
tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok 
részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók. 
 
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.31.61.00-6 -   -  

 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

45.31.70.00-2 
45.31.00.00-3 
34.92.85.00-3 
50.23.21.10-4 
71.35.64.00-2 
71.33.40.00-8 

 

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  

 

 
II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

 
Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    171.839.993                        Pénznem: HUF ����     ,  



 
  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           / /      (év/hó/nap)    

Befejezés:       / /       (év/hó/nap)  

 
VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: /  /  (év/hó/nap)  

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        /  /  (év/hó/nap)  

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen             ����     nem   

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2015/06/08     

(év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015/08/03     (év/hó/nap)    

 
II.4)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

Kiviteli tervezési munkarész esetében: 
Nyertes Ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli 
terv(ek) elkészítése és a kiviteli terv(ek) jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése - az E.ON Dél -Dunántúli 
Áramhálózati Zrt.-vel (Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyv) és az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel 
(Tervzsűri Nyilatkozat), a Beruházó képviselője, továbbá az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés 
tekintetében az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság) 
és az üzemeltető által - az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés 
megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte, figyelemmel a dokumentációban foglaltakra is. A 
kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus 
példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 
30. naptári napig. 
Kivitelezési munkarész esetében (Új LED-es világítótestek): 
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az 
alábbiak: 
NANOLED LF2/8LED/1900lm/20W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 227 db 
NANOLED LF2/8LED/1500lm/14W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 97 db 
NANOLED LF2/16LED/3000lm/27W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 385 db 
NANOLED LF2/16LED/3800lm/40W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 95 db 
NANOLED LF2/24LED/3400lm/28W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 133 db 
NANOLED LF2/24LED/5200lm/50W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 57 db 
TECEO 1/24LED/4500lm/41W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 56 db 
TECEO 1/40LED/7600lm/65W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 138 db 
TECEO 1/40LED/9700lm/95W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 58 db 
TECEO 1/48LED/11600lm/113W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 83 db 
TECEO 2/64LED/15600lm/148W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 10 db 



PILZEO/LF/16LED/3000lm/26W/4250K/5068/AKZO 900 18 db 
Vállalkozó feladata a meglévő 1.357 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. 
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak 
biztosítani kell a közlekedést. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban 
részletezetteknek megfelelően) Vállalkozó feladata az 1.357 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás 
egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezés szerelési intenzitásának el kell 
érnie legalább az átlagos heti ~170 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást. 
Ajánlatkérő a kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az 
egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak. Ajánlatkérő tájékoztatja 
az ajánlattevőket, hogy a KEOP pályázat előírása alapján közvilágítási rendszer energiahatékonysági átalakítása 
során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. Részletes és tételes 
mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az 
ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók. 
 
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    171.839.993                        Pénznem: HUF ����          ,  

  



III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti elj árás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

�Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 



Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 
III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

� Az összességében legelőnyösebb ajánlat                

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

 
III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS  KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  
 
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -     

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26221/2014 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/12/19 (év/hó/nap)                

 

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum: / /  (év/hó/nap) 

 

 



III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -     

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3939/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/03/18 (év/hó/nap)                  

 

 
IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?          �   igen    nem  

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

                                                                                           

                                                                                           

 
IV.2)  SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?             �   igen    nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

                                                                                           

 
IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen   � nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: /  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap)                  

  



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

                                                                                           
                                                                                          

                                                                                           
                                                                                          

                                                                                           

                                                                                          

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Nyertes ajánlattevő egyetért jelen hirdetmény tartalmával 

 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2015/08/10  (év/hó/nap) 

 


