
 
 
 

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 
(2600 Vác, Sziréna köz 7.) hirdetményes (nyílt) pályázatot hirdet 

a köztemetések – koporsós, hamvasztásos – valamint az ezekkel 
kapcsolatos ügyintézések lebonyolítására, 2 éves időtartamra. 

 
 
A pályázati kiíráshoz mellékeljük a tételes listát (1. sz. melléklet). A pályázatot a lista alapján 
kell benyújtani, mely a szerződés mellékletét képezi. 
A pályázatok felbontásán az ajánlattevők (külön értesítés nélkül) részt vehetnek. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 21. hétfő 9 óra 
Az ajánlatok felbontása: 2022. március 21. hétfő 9 óra 
A pályázatokat zárt borítékban „Köztemetés pályázat” megjelöléssel a Gazdasági Hivatal 
címére kell benyújtani, személyesen vagy postai úton. 
Csak a határidőn belül érkezett pályázatokat fogadjuk el. 
A pályázat bontása: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala irodaháza Vác, 
Sziréna köz 7. 
A szerződéskötés ideje: elbírálást követően. 
A pályázat időtartama: a szerződéskötéstől számított 24 hónapig terjedő időtartam 
Az igénybevett szolgáltatás várható mértéke: 35 db/év  

A pályázatnak nem része a hűtési díj, mely az árajánlattól függetlenül továbbszámlázható! 

Pályázathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs, és – a nyertessége esetén – 
a szerződés aláírásának időpontjában sem lesz adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési 
határidejű vagy nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 
 
Pályázathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát, mely a beszerzés (köztemetési feladatok 
ellátása) tárgya szerinti, az elmúlt 36 hónapban teljesített munkáit tartalmazza. 
 
Kiegészítő tájékoztatás a hivatalvezeto@ghvac.hu  e-mail címen kérhető. 
 
A pályázat elbírálását a Beszerzési Munkacsoport végzi. 
 
Érvénytelen a pályázat: 

- nem érkezett meg határidőre,  
- váci Önkormányzat, illetve a NAV felé bárminemű tartozása van. 
 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának és visszavonásának jogát fenntartja. 
 
A nyertes pályázó a tevékenysége során meg kell, hogy feleljen a beszerzés tárgyához 
kapcsolódó jogszabályoknak. 
A jelen pályázat (a beszerzés tárgya) nem tartozik a Közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. 
törv.) hatálya alá. 
Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilváníthatja. 



Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval 
szerződést kötni. 
 
 
A Gazdasági Hivatal a pályázat eredményéről írásban értesíti a résztvevőket. A pályázat 
nyertesével a Gazdasági Hivatal köti meg a szerződést. 
 
 
 

Belencsák Ágnes sk. 
       GH-vezető 

 
Vác, 2022. február 10. 
  



FELOLVASÓLAP 
Köztemetési feladatok ellátása 

 
 
 

Ajánlattevő  neve:        …………………………………………………………………… 

                     székhelye: …………………………………………………………………… 

                     levelezési címe:………………………………………………………………. 

                     kapcsolattartó neve: …………………………………………………………. 

                     telefonszáma: …………………………..   

                     e-mail címe: ………………………. 

 
 
Koporsós köztemetés összesen nettó: 
 összesen bruttó: 
 
Hamvasztásos köztemetés összesen nettó: 
 összesen bruttó: 
 
 
Az 1. számú melléklet összesen sorai alapján kitöltendő. 
 
Érvényes ajánlattételhez az 1. számú melléklet minden sorát szükséges beárazni! 
 
 
Nyilatkozom, hogy nincs, és – nyertességem esetén – a szerződés aláírásának időpontjában sem 

lesz adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozásom Vác 

Város Önkormányzatánál. 

 
 
…………………………….dátum 
 
 
 
 
ph, aláírás 
 
 
 
  



 
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS (tervezet) 

Köztemetések valamint az 
ezekkel kapcsolatos ügyintézések bonyolítására 

 
 
mely létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7., 
adószám: 15441049-2-13, számlaszám: 11742094-15441049) továbbiakban, mint Megrendelő, 
másrészről a ……………………. (adószám: ………………., számlaszám: 
………………………………..) továbbiakban, mint Vállalkozó között, az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. Vállalkozás tárgya: 

A Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala által meghirdetett (nyílt) pályázat alapján szükség 
szerinti köztemetés szolgáltatás végzésére. 

 
2. Vállalási díj: 
 

Koporsós köztemetés esetén: 
Nettó vállalási ár a pályázat szerint:  
ÁFA  
Összesen:  
 

      Hamvasztásos köztemetés esetén: 
      Nettó vállalási ár  

ÁFA  
      Összesen:  
 

Az ÁFA számításánál a mindenkor érvényes ÁFA kulcsot tekintjük irányadónak. 
 
 
3. Temetési helyszín: 2600 Vác, Avar utca 4534 hrsz. 

 
4. Teljesítési határidők 

Megrendelő e-mailben tájékoztatást küld Vállalkozó felé, mely alapján Vállalkozó 48 órán belül 
elszállítja az elhunytat a 2600 Vác, Avar utcai köztemető ravatalozójának hűtőházába. A 
köztemetésre való megrendeléstől számított 3 munkanapon belül Vállalkozó köteles a köztemetést 
elvégezni. Ez alól csak rendkívüli időjárás esetén lehet eltérni, melyről Vállalkozó köteles értesíteni 
Megrendelőt. Az elszámolás az előzetes megrendelés alapján megtörtént köztemetésekről szóló 
számla, a Vállalkozó által kiállított igazolás, valamint a Megrendelővel való összevetés, név, 
azonosító adatok, temetés módjának egyeztetése és igazolása alapján történik. 
 

5. Fizetési feltételek: 
A Szállító által benyújtott számla összegét a Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
átutalja a Szállító ……………………………………. sz. számlájára. 
 

5. Egyéb feltételek: 
Megrendelő csak a szerződés mellékletét képező (pályáztatás során felolvasólapon feltüntetett) 
tételes listán szereplő tételek alapján kiállított számlát fogadja el. 
A szerződésnek nem része a hűtési díj, mely továbbszámlázható. 
Vállalkozónak a kellő végtisztesség megadása érdekében, az általánosan elvárható kegyeleti 
szempontok figyelembevételével (pl. ruházat, viselkedés) kell a köztemetést végeznie. 
A köztemetést a hatályos törvények, jogszabályok, továbbá Vác Város Önkormányzatának a 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló (szerződéskötéskor érvényben lévő: 35/2014. (XI.14.)) 
önkormányzati rendelet alapján kell elvégeznie. 



 
6. Késedelmes teljesítés 

Vállalkozó késedelmesen teljesít, amennyiben a 4. pontban foglalt határidőknek nem tesz eleget. A 
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén – az egyedi megrendelés díjához viszonyítottan – napi 
0,5% kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 
 

7. Hibás teljesítés 
Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben nem a jelen szerződésben, illetve a tételes listában foglaltak 
alapján végzi tevékenységét. Vállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelő felszólítására köteles a 
hibát javítani, amennyiben az nem lehetséges az egyedi megrendelés díjához viszonyítottan 10% 
kötbért köteles fizetni. 
 

8. Amennyiben a késedelmes és/vagy hibás teljesítés a szerződés során 5 alkalommal fennállt, azt a 
Megrendelő a Vállalkozó részéről történő egyoldalú szerződés felmondásának, továbbiakban a 
Vállalkozói szerződést semmisnek tekinti. 
 

9. Jelen szerződést a felek a szerződés aláírásától számított 24 hónapig terjedő időtartamra kötik. 
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok az 

irányadók. 
 
 
 
Vác, 2022. ………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………..                 ………………………………….. 
  
  

 Megrendelő Vállalkozó 
 
 
 
 
 
 
  


