
napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Javaslat a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Újlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztály  vezető

Az előterjesztést készítette:
Virok-Ujlaki Anikó osztályvezető

'■
dr. Jakab Attila közbeszerzési referens^.r

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.08.24.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság El
Képviselő-testület EJ

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN:
Előzmény mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □
IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetés dologi kiadások / / - <
Pénzügyi osztály vezető h. ellenj egyzése:......Re. (torunk...................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
V éleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

ÉGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: El NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: egyző. Polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

I

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
vlegjegyzés:................................................................................

jegj^ő
ICépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □ e-—

* nyílt vagy zárt '
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Gödi Polgármesteri Hivatal 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint 
Pénzügyi,Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Göd Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása feladatok megrendelése mellett döntött. 
Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének dologi kiadások.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg. A forrást pedig a Képviselő-testület biztosítja.

Az ajánlati felhívásra 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatot a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 705.858,-HUF/hó, 
mely 12 hónapra összesen bruttó 10.757.276,- HUF, amely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetet.

Előbbiek okán a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés 
teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

2131 Göd, Pesti út 81.- 2131 Göd, Pf. 28. - 27/530-064, Fax: 27/345-279 - E-mail: varoshaza@god.hu



Határozati javaslat I.

.../2022. (......) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és javasolja a bruttó 10.757.276,-Ft összegű szerződés megkötését az EUROVILL Kft. 
(2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110., adószáma: 12909384-2-13., képviselő: Agócs Imre Miklós) 
nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének dologi kiadások soráról bruttó 
10.757.276,-Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

.../2022. (...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzésben a bruttó 10.757.276,-Ft 
összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére az 
EUROVILL Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110., adószáma: 12909384-2-13., képviselő: 
Agócs Imre Miklós) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének dologi kiadások soráról bruttó 
10.757.276,-Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. augusztus 24.

Tisztelettel:

Virok-Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető
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BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított
„Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” kapcsán beérkezett ajánlatok bontásáról 

és bírálatáról

Időpont: 2022. augusztus 24. 14:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Mucsi László (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Balatoni Györgyi (pénzügyi szakértelem)
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. július 22. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. augusztus 10. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban
1 darab, azaz egy ajánlat érkezett postai úton.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke
nettó 9.687.600,- HUF, bruttó 12.303.252,- HUF

Beérkezett ajánlat:
1.számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: EUROVILL Kft.

Székhelye: 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110.

Megnevezés

Az ellátandó feladatok nettó havi 
egyösszegű átalányára

Az ellátandó feladatok nettó havi egyösszegű átalányára 
nettó (Ft): 705 858 hó

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 0 db

A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

EUROVILL Kft.: az ajánlattevő vonatkozásában hiánypótlási felhívás megküldésére került 
sor, melynek határidőben és megfelelő módon eleget tett. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes.

A Bírálóbizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani,



EUROVILL Kft.: az ajánlattevő vonatkozásában hiánypótlási felhívás megküldésére került 
sor, melynek határidőben és megfelelő módon eleget tett. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes.
Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezetet nem haladja 
meg.
-a beszerzési eljárás nyertesének EUROVILL Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 
110., adószáma: 12909384-2-13., képviselő: Agócs Imre Miklós) ajánlattevőt kihirdetni 
és a szerződést vele megkötni (bruttó 10.757.276,- Ft ajánlati árral).

A jegyzőkönyv lezárva: 14:20 perckor.

Mucsi László
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hiánypótlási felhívás „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása"

dr. Jakab Attila <jakabattila@god.hu>
2022. 08. 15., H, 10:00

Címzett: Eurovill Kft. <eurovill@eurovill.hu>;scharlecc@sharlecc.hu <scharlecc@sharlecc.hu>
Másolatot kap: Mucsi László <mucsilaszlo@god.hu>
Tisztelt Címzett!

Göd Város Önkormányzata által „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyban benyújtott 
ajánlatával kapcsolatban Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldi meg Önöknek:

Agócs Imre részére

EUROVILL Kft

l)Ajánlatkérő  az ajánlati felhívás VII. Alkalmassági követelmények pontjában szereplő előírása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele 
napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább nettó 6 
millió forint értékű közvilágítási karbantartási és/vagy szerelési és/vagy erősáramú szerelési és/vagy 
karbantartási tevékenységről munkára vonatkozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség 
legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlattevő által benyújtott „Nyilatkozat Referenciákról” 3.sz. melléklet „A beszerzés alkalmassági 
feltételként előírt mennyisége” és/vagy „A beszerzés tárgyának bemutatása, az elvégzett feladatok 
pontos leírása - amelyből megállapítható az ajánlattevő alkalmassága” oszlopokból nem olvasható ki 
a „legalább nettó 6 millió forint értékű” referencia összege. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 
referencia időtartama tekintetében „az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától 
visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített” teljesítés vehető figyelembe. 
Ajánlattevő által megjelölt referencia időtartama 2019.01.01.-2022.12.31. (mely utóbbi dátum miatt a 
teljesítés még folyamatban lévő). Tárgyi időszakra vonatkozó teljesítés akkor vehető figyelembe, ha 
az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos 
időszakban szerződésszerűen teljesített és megfelel a többi követelménynek.

Fentiekre tekintettel, kérjük, hogy hiánypótlás keretében a referencia nyilatkozatot fenti 
információkkal kiegészíteni szíveskedjenek - vagy nyújtsanak be olyan tartalmú referencia 
nyilatkozatot, mely megfelel a fenti kiírásnak.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a referencia nyilatkozat tekintetében ajánlatkérő nem írta elő 
a referenciát igazoló szervezet általi benyújtását - ajánlattevő által benyújtott nyilatkozatot is 
elfogadja ajánlatkérő.

2) Ajánlattevő által benyújtott SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS 
ADATVÉDELMI NYILATKOZATOK fejléce az alábbi információt tartalmazza:

„Az NKM Áramszolgáltató Zrt./ NKM Áramhálózati Kft. Ajánlatkérő által indított „Villamos 
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mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások NKM Áramhálózati Kft. részére Baja 
Üzemmérnökség területén” elnevezésű eljárásban

Kérjük, hogy a benyújtott SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS 
ADATVÉDELMI NYILATKOZATOKAT ismételten benyújtani szíveskedjenek, oly módon, hogy 
azokban ajánlattevő a beszerzés tárgyát és ajánlatkérőjét tünteti fel.

3) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VII. Alkalmassági követelmények pontjában szereplő előírása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db minimum 16 méteres 
emelőmagasságú kosaras gépkocsi, (érvényes emelővizsgával).

Ajánlattevő által benyújtott MCW312 forgalmi rendszámú gépkocsi műszaki vizsgájának 
érvényessége 2022.08.04. napján lejárt.

Fentieknek megfelelően, kérjük, hogy hiánypótlás keretében az érvényes műszaki vizsgával 
rendelkező gépkocsi forgalmi engedélyét benyújtani szíveskedjenek - vagy adott esetben más 
gépjármű érvényes forgalmi engedélyét bemutatni szíveskedjenek.

Hiánypótlás határideje: 2022.08.18.12:00

Hiánypótlás benyújtásának módja: kérjük a fentiekben megjelölt hiánypótlási 
dokumentumokat elektronikus úton e-mailben a jakabattila@god.hu e-mail címre megküldeni 
szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk Önöket, amennyiben a fenti hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesznek eleget, 
úgy Ajánlatkérő az ajánlatukat köteles érvénytelennek nyilvánítani.

dr. Jakab Attila 
közbeszerzési referens

Göd Város Önkormányzata
JíAGödi Polgármesteri Hivatal

| ^Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
E-mail: iakabattila@god.hu
Tel.:

2/2 2022.08.15. 10:01



1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Agócs Imre, mint a(z) EUROVILL KFT cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri 
Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattevői ekén!

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és 
elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb 
dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 
joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 
hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a 
jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 
alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció:
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve EUROVILL KFT

A cég rövidített neve, ha van ilyen EUROVILL KFT

Cégjegyzékszáma 13-09-092332

Adószám illetve adóazonosító jel 12909384-2-13

Pénzforgalmi jelzőszáma 10402094-50526565-51901008

Székhely

Irányítószám, település 2230 GYÖMRŐ
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Utca, házszám TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 110.

Honlap

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása AGÓCS IMRE

Telefon 0629/530-100

Mobil +3670/331-22-70

Fax -

E-mail eurovill@eurovill.hu

! Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása i Mágó Mihály

Telefon -

Mobil +3620/964-5643

E-mail scharlecc@sharlecc .hu

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként - az eljárás nyertesének visszalépése esetén a 
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként - az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a 
beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő dijak és vállalások 
ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Az ellátandó feladatok nettó havi 
egyösszegű átalányára

Az ellátandó feladatok nettó havi egyösszegű átalányára 
nettó (Ft): 705 858/hó

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma:^Z<C. db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

1.

2.

3.

4.

5.

11



ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

2. számú melléklet

Alulírott Agócs Imre (lakcím: 2209 Péteri, Tölgyfa utca 16)
mint az EUROVILL KFT (cím: 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110.) ajánlatkérő által megindított 
beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Gödi Polgármesteri Hivatal által a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” 
tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem. puonvii izet

Dátum: Gyömrő, 2022.08.09

EUROVILL KFT. 
2230 Gyömrő 

Táncsics M. út 110.
Adósz.: 12909384-2-13

,,4.Összeférhetetlenség

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő 
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem 
képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati 
felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezted.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a 
megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint - 
írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont szerinti összeférhetetlenség.”
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Gyömrő, 2022 év augusztus hó 09 nap

EUROVILL KFT. 
2230 Gyömrő 

Táncsics M. út 110.
Adósad 2909384-2-13

jánlattevő cégszerű aláírása
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ALÁÍRÁSMINTA

Alulírott Agócs Imre (sz.: 1976.11.18., an. Nagy Katalin, aj.: 8401332494) 2209 
Péteri, Tölgyfa u. 16. szám alatti lakos, mint az EUROVILL Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-092332, székhelye: 2230 Gyömrő, 
Táncsics M, u. 110.) ügyvezetője, kijelentem, a céget akként jegyzem, hogy a cég 
előírt, előnyomott, előnyomtatott neve felett a nevemet az alábbiak szerint 
önállóan írom.

Alulírott dr. Réti József ügyvéd tanúsítom, hogy ezt az aláírásmintát Agócs Imre 
(sz.: 1976.11.18., an. Nagy Katalin, aj.: 8401332494) 2209 Péteri, Tölgyfa u. 16. 
szám alatti lakos, aki személy azonosságát a 886004 LA számú személyazonosító 
igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Az aláírásminta a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságára benyújtásra 
kerül.

Készítettem és ellenjegyzem
Gyömrőn, 2020.07.28. napon
KASZ: 36067759:

/í)r. Réti József 
Ügyvéd



... sz. iratminta
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ,

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. / NKM Áramhálózati Kft. Ajánlatkérő által indított 
„Villamos mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások NKM 

Áramhálózati Kft. részére Baja Üzemmérnökség területén” 
elnevezésű eljárásban

Személyes adatok

j Név: Bosnyák Zsolt

Születési hely, idő: 1991.08.05

Állampolgárság: magyar

Igazolni kívánt 
követelmény és adott a 
kamarai regisztráció 
elérési útvonala

műszaki szakmai alkalmasság

Jelenlegi munkahely

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

2022.02.01-től villanyszerelő (alkalmazott) Eurovill
Kft.2230 Gyömrő,Táncsics M.u.110

Korábbi szakmailag 
releváns munkahelyek

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

-

11 r
i

villanyszerelő
Iskolai végzettség, 
képesítések

kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FÁM szerelő

Időtartam 
(év/hónap)

Szakmai gyakorlat tárgya 1

Szakmai gyakorlat

2021.01 mérőhelyi és csatlakozón végzett 
munkák(közvilágítással 
kapcsolatos)hálózati munkák Eon / 
MVM területen.

Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten 
hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kijelentem továbbá, hogy Ajánlatkérő Adatkezelési Tájékoztatóját részletesen megismertem, az 
abban leírtakat maradéktalanul tudomásul vettem, és ez alapján hozzájárulok ahhoz, hogy 
Ajánlattevő személyes adataimat Ajánlatkérő (Adatkezelő) részére adatkezelés céljából 
továbbítsa.

szakember aláírása

Kelt: Gyömrő 2022.május.05
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... sz. iratminta
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ,

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. / NKM Áramhálózati Kft. Ajánlatkérő által indított 
„Villamos mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások NKM 

Áramhálózati Kft. részére Baja Üzemmérnökség területén” 
elnevezésű eljárásban

Személyes adatok

Név: Mátyás Balázs

Születési hely, idő: 1993.01.19

Állampolgárság: magyar

Igazolni kívánt 
követelmény és adott a 
kamarai regisztráció 
elérési útvonala

műszaki szakmai alkalmasság

Jelenlegi munkahely

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

2015.01-tóí villanyszerelő (alkalmazott) Eurovill
Kft.2230 Gyömrő,Táncsics M.u.110

Korábbi szakmailag 
releváns munkahelyek

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

-

villanyszerelő
Iskolai végzettség, 
képesítések

kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FÁM szerelő

Időtartam 
(év/hónap)

Szakmai gyakorlat tárgya

Szakmai gyakorlat

2015.01-2022 mérőhelyi és csatlakozón végzett 
munkák(közvilágítással 
kapcsolatos)hálózati munkák Eon / 
MVM területen.

Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten 
hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kijelentem továbbá, hogy Ajánlatkérő Adatkezelési Tájékoztatóját részletesen megismertem, az 
abban leírtakat maradéktalanul tudomásul vettem, és ez alapján hozzájárulok ahhoz, hogy 
Ajánlattevő személyes adataimat Ajánlatkérő (Adatkezelő) részére adatkezelés céljából 
továbbítsa.

Kelt: Gyömrő 2022.május.05
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... sz. iratminta
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ,

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az NKM Áramszolgáltató Zrt.! NKM Áramhálózati Kft. Ajánlatkérő által indított 
„Villamos mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások NKM 

Áramhálózati Kft. részére Baja Üzemmérnökség területén” 
elnevezésű eljárásban

Személyes adatok

—I—' ■■ — —  . -- -... ------ „ —. ■ - ■ ■

j Név: Tausz Attila Kálmán
1

j Születési hely, idő:1986.01.03

[ Állampolgárság: magyar
J

Igazolni kívánt 
követelmény és adott a 
kamarai regisztráció 
elérési útvonala

műszaki szakmai alkalmasság

Jelenlegi munkahely

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely 
(név és cím)

| 2021.10.01-tói villanyszerelő (alkalmazott) Eurovill
Kft.2230 Gyömrő,Táncsics M.u.110

Korábbi szakmailag 
releváns munkahelyek

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

2004-2021.09.30 Elmű Nyrt. j

villanyszerelő, önálló hálózatkezelő, erősáramú technikus, kis 
és közép kábelszerelő,IbnvJdi

képesítések kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FÁM szerelő

Időtartam
(év/hónap)

Szakmai gyakorlat tárgya

Szakmai gyakorlat
2004-től mérőhelyi és csatlakozón végzett 

munkák(közvilágítással 
kapcsolatos)hálózati munkák Eon/ 
MVM területen.

___________________________________

Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten 
hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kijelentem továbbá, hogy Ajánlatkérő Adatkezelési Tájékoztatóját részletesen megismertem, az 
abban leírtakat maradéktalanul tudomásul vettem, és ez alapján hozzájárulok ahhoz, hogy 
Ajánlattevő személyes adataimat Ajánlatkérő (Adatkezelő) részére adatkezelés céljából 
továbbítsa.

szakember aláírása

Kelt: Gyömrő 2022.május.05
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... sz. iratminta
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ,

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. / NKM Áramhálózati Kft. Ajánlatkérő által indított 
„Villamos mérőhelyen és csatlakozón végzett üzemeltetési szolgáltatások NKM 

Áramhálózati Kft. részére Baja Üzemmérnökség területén” 
elnevezésű eljárásban

1

Személyes adatok

Név: Skadra István

Születési hely, idő: 1987.09.08

Állampolgárság: magyar

Igazolni kívánt 
követelmény és adott a 
kamarai regisztráció 
elérési útvonala

műszaki szakmai alkalmasság

Jelenlegi munkahely

Időtartam
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

2018.01-tól villanyszerelő (alkalmazott) Eurovill 
Kft2230 Gyömrő,Táncsics M. u. 110 *

Korábbi szakmailag 
releváns munkahelyek

Időtartam 
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

-

_  i
t

villanyszerelő
Iskolai végzettség, 
képesítések

kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FÁM szerelő

Időtartam
(év/hónap)

Szakmai gyakorlat tárgya

Szakmai gyakorlat

2018.01-2022 mérőhely? és csatlakozón végzett 
munkák(közvilágftással 
kapcsolatos)hálózatí munkák Eon 
fMVM területen.

Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten 
hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kijelentem továbbá, hogy Ajánlatkérő Adatkezelési Tájékoztatóját részletesen megismertem, az 
abban leírtakat maradéktalanul tudomásul vettem, és ez alapján hozzájárulok ahhoz, hogy 
Ajánlattevő személyes adataimat Ajánlatkérő (Adatkezelő) részére adatkezelés céljából 
továbbítsa.

szakember aiáírása

Kelt: Gyömrő 2022.május.05
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Jegyzőkönyv száma: 1065/2022/ev1/2022

Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök megfelelőségének vizsgálatát az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány 
alapulvételével, az elfogadott Minőségirányítási Kézikönyvben fogiaitak szerint, valamint a vonatkozó jogszabályok és az 

eszközre vonatkozó szabványok szerint végezte a Mádi és Társa Kft.

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT ESZKÖZÖK 
VIZSGÁLAT! JEGYZŐKÖNYVE

Megrendelő adatai
Cég: EUROVILL KFT.
A vizsgált terület: EUROVILL KFT.
Telephely: Gyömrő

Srsz Megnevezés Típus Azonosító Érvényesség

1 FÁM készlet*(72/2003 GKM) FÁM készlet 14 2023.03.28

2 FÁM készlet*(72/2003 GKM) FÁM késztet E1 2023.03.28

3 FÁM készlet*(72/2003 GKM) FÁM készlet E2 2023.03.28

| Felülvizsgálat kalte: Eszköz használója: I
I Név: EUROVILL KFT. I * ■

[ 2022.03.28 Törzsszám: ev1 I műszaki vezető

r Eszközök megfelelőségének értékelése
(Felsorolva a jegyzőkönyvsorszámok alapján)

Megfelelt Nem felelt meg

Szemrevételezés Műszeres mérés

A vizsgálat során használt vizsgálóberendezések, mérőműszerek száma, a 
minőségirányítási kézikönyvben foglaltak szerint:
1/N,2/C,3/A,3/G, 101 /A. 104/A, 105/A, 106/A, 1101A

1/1



GENERAL!
Generáli Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generáli,hu

Általános felelősségbiztosítás

Módosított biztosítási kötvény

Kötvényszám: 95590107010453500

Dátum: 2020.11.10.

Ügyfélszám: 44368137

Közvetítő neve: ANTABO UNO KFT.

Szerződő:
Eurovill Kft.

Gyömrő
Táncsics Mihály utca 110

G*nerwí Sétoiftá 2rt.
1/1
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í Szerződés módosítás hatályba 
j lép

Biztosítás kezdete j Biztosítás következő évfordulója
| (0:00 óra)

Biztosítás tartama
í

j 2020.12.31. 2009.02.17. 2021.12.31. Határozatlan

A biztosítási szerződést s szerződő' felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves di] (HUF) Rzetési ütem i Fizetendő (HUF) j Fizetési mód j

188211-------------- --------- 1---------- Félévente l 94106
i 1

Átutalás díjértesítővel I
-1111 ■ II- ■■ - ------ ... ...... í

j Vonatkozó feltételek
I Tevékenységi felelősség j Kiegészítő Felelősségbiztosítási Fettételek (KFF)
j j A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra

Biztosított kockázatok Kártérítési limitek (HUF) ;

Tevékenységi felelősség
• i—--------------------------- 1

i

i Gaz-víz-villany szerelés, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre L- 1! Kárkifizetési limit évente 15 000 000’
' Kárkifizetési limit káronként j 5000 000!

' Káronként! önrész 10 %, de minimum 10 000 Ft

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

Erdős Mihály 
elnök-vezérigazgató

Generáli Biztosító Zrt.

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308D24 
A társaság az IVASS éltei vezetett oíasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon beieavzett Generáli Csnnnrfhtv törtnek



TANÚSÍTVÁNY
A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u. 32.
igazolja, hogy az

MARTON
Szakértő Iroda Kft.

EUROVILL Kft.

Székhely: H-2230 Gyömrő, Táncsics M. u 110.

Villanyszerelés, áramszolgáltatók villamos hálózatán végzett 
villanyszerelés

érvényességi területen minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz. 
A tanúsítvány regisztrációs száma: 1843054

A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

MEGFELEL
az

MSZENISO 9001:2015
szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2022 december 12-ig.

az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.

Budaörs, 2019 december 13.

A
MARTON
Ügyvezető

NAH-4-0047/2018 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET 
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TANÚSÍTVÁNY
A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budaörs, Aradi u. 32. 
igazolja, hogy az

MARTON
Szakértő Iroda kft.

EUROVILL Kft.

Székhely: H-2230 Gyömrő, Táncsics M. u 110.

a

villanyszerelés, áramszolgáltatók villamos hálózatán végzett 
villanyszerelés, közvilágítási hálózat szerelés, üzemeltetés

*

z
érvényességi területen környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és 
alkalmaz.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 6339726 <
A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer

T

MEGFELEL
az

MSZENISO 14001:2015
szabvány követelményeinek.

r

r T 1

u
A tanúsítvány érvényes: 2024.10.03-ig
az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett.
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