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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:  Vác Város Önkormányzata  
 
Postai cím:  Március 15. tér 11. 
 
Város/Község:  Vác 
 

Postai irányító-
szám:  2600                   

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  dr. Grmela Judit 

Telefon:  +36 27513410 

 
E-mail:  kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu  
 

Fax:  +36 27513410 

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

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

 
Hivatalos név:  Elios Innovatív Energetikai Zrt. 
 
Postai cím:  Szilágyi Dezső tér 1.   I/6. 
 
Város/Község:  Budapest 
 

Postai irányító-
szám:   1011                 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

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

 
 

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

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési 
beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202 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 leg-
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inkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

X Építési beruházás                          Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által megha-
tározott követelmények-
nek megfelelően 

 

X 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

 
(az 1–27. szolgáltatási kategóri-
ákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellék-
letében)  
 
 
 

 Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 
Vác város közigazgatási területe 

NUTS-kód                 HU102                             NUTS-kód                   

NUTS-kód                                                                          NUTS-kód                   
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 
Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 
 
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás köz-
világítás korszerűsítés megvalósítására, a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202 pályázati kódszámú Európai Uniós pá-
lyázat keretében. 
 
A Vállalkozó feladata: 
A közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint az 
országos fő közlekedési utak kezelője általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembe-
vételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi 
dokumentációban előírtak figyelembevételével. 
 
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az 
alábbiak: 
 
Új világítótestek felszerelése: 
• 449 db minimum 3000 lm fényáramú fényforrású, maximum 27 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 697 db minimum 3800 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 409 db minimum 5800 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése 
• 18 db minimum1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED 
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 3 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED 
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 157 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 374 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 158 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése 
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• 170 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése 
• 55 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED 
fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése 
• 236 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése 
• 250 db minimum 15100 lm fényáramú fényforrású, maximum 173 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 151 színben felszerelése 
• 180 db minimum 7700 lm fényáramú fényforrású, maximum 75 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése 
• 104 db minimum 11600 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése. 
 
A korszerűsítés keretében 3.260 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. 
A Vállalkozó feladata a meglévő 3.307 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. 
A korszerűsítés tartalmazza14 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel, vala-
mint 415 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel, továbbá a korszerűsítés ke-
retében 47 db nagynyomású Nátriumlámpa áthelyezése történik meg. 
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon a 
Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. A Vállalkozó feladata a beruházással érintett közvilágítás 
üzembehelyezése. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfe-
lelően) a Vállalkozó feladata a 3.260 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, 
ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezési szerelési intenzitásnak el kell érnie legalább az átla-
gos heti ~304 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást. 
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő fel-
adatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találha-
tók. 
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         

34.92.85.00-3 
50.23.21.10-4 

        71.35.64.00-2 
 

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  

 
II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

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

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    421185900                  Pénznem: HUF X     ,  
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  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban: 150 (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             X    nem   

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2015/  07/24     

(év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja 2015/ 12/18     (év/hó/nap)    

 
 

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

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
 

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

Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás közvi-
lágítás korszerűsítés megvalósítására, a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat 
keretében. 
 
A Vállalkozó feladata: 
A közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint az 
országos fő közlekedési utak kezelője általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevé-
telével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi do-
kumentációban előírtak figyelembevételével. 
 
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az 
alábbiak: 
 
Új világítótestek felszerelése: 
• 449 db minimum 3000 lm fényáramú fényforrású, maximum 27 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 697 db minimum 3800 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 409 db minimum 5800 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése 
• 18 db minimum1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED 
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fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 3 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED 
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 157 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 374 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése 
• 158 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése 
• 170 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése 
• 55 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED 
fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése 
• 236 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése 
• 250 db minimum 15100 lm fényáramú fényforrású, maximum 173 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 151 színben felszerelése 
• 180 db minimum 7700 lm fényáramú fényforrású, maximum 75 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése 
• 104 db minimum 11600 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED fényforrással 
üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése. 
 
A korszerűsítés keretében 3.260 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. A 
Vállalkozó feladata a meglévő 3.307 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. 
A korszerűsítés tartalmazza14 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel, vala-
mint 415 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel, továbbá a korszerűsítés kere-
tében 47 db nagynyomású Nátriumlámpa áthelyezése történik meg. 
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon a 
Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. A Vállalkozó feladata a beruházással érintett közvilágítás 
üzembehelyezése. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfele-
lően) a Vállalkozó feladata a 3.260 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, ekként 
a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezési szerelési intenzitásnak el kell érnie legalább az átlagos heti 
~304 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást. 
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő felada-
tok 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:    421185900                        Pénznem: HUF X          ,  

 
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 eljá rás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgya-
lásos 

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívá-
sos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
ménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
mény nélküli tárgyalásos 
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 Gyorsított tárgyalásos  

 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 meghívá-
sos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
ménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
mény nélküli tárgyalásos 

 

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

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakí-
tott eljárás 

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

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

X   Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgya-
lásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 

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

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghí-
vásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgya-
lásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdet-
ménnyel meghirdetett meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdet-
ménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hir-
detménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hir-
detmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 
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III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

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

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

X 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: 23109/2014 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/31 (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 4183/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/03/16 (év/hó/nap)                  

 

 
 

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

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

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15061/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/12 (év/hó/nap)                  
 
         és 
 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27108/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/18 (év/hó/nap)                  

 

 
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

A 421.185.900 Ft nettó ellenszolgáltatásból 7.936.800 Ft a tervezési díj és 413.249.100 Ft a kivitelezés ellenérté-
ke.  A tervezési díj bruttó összegét (utófinanszírozással) az Önkormányzat 2015. június 18-án átutalta az Elios 
Zrt-nek, a kivitelezés bruttó összegét pedig (szállítói finanszírozással) 2015. december 18-án egyenlítette ki a 
Közreműködő Szervezet. 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Egyetért a leírtakkal. 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2015/12/22  (év/hó/nap) 

 


