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ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat „Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárásra és felhatalmazás szerződéskötésre

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Virok-Ujlaki Anikó ov.

Az előterjesztés beadásának 
dátuma:* 2023.03.07.

Sürgősség indoka: Beszerzési eljárás lezárása sürgető.

Ülés fajtája: Nyílt ülésen Zárt ülésen tárgyalandó: ,,, ,, n Zárt ülésén tárgyalható: □tárgyalandó: x □
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó 
jogszabályi hely:

Döntés fajtája: Rendelet: □

Határozat:
Normatív: □ 
Hatósági: □ 
Egyéb: El

Döntéshozatalhoz szükséges 
többség: Egyszerű: El Minősített: □

Név szerinti szavazást igényel: NEM: EJ IGEN: □

Titkos szavazást igényel: NEM: El IGEN: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

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

Az előző döntés száma: 356/2022. (XII. 15.) Ők. hat

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □
IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: 356/2022. (XII. 15.) Ők. hat. alapján a
2023. évi költségvetésében tervezni szükséges. . ..
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:........ ..Ia-iL

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El
IGEN: □ /
Véleményező jogász:......................................................................

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi BizottságD 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi BizottságD 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi BizottságEl 
Képviselő-testület El

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltet 
esi tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

egyző
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Göd Város Önkormányzata 
ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
2023. márciusi rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat „Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Képviselő-testület a 2022. október 27-i ülésén felkérte a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a közvilágítási 
hálózat korszerűsítésére dolgozzon ki több megoldási javaslatot, lehetőséget. A megoldási lehetőségeket Osztályunk a 
Képviselő-testület elé teij esztette 2022. év végén. Göd Város Önkormányzata villamosenergia felhasználásának közel 60 
%-t a közvilágítás teszi ki. A városban a nyilvántartásunk szerint 3.229 db közvilágítási lámpatest található.
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 356/2022. (XII. 15.) Ök. határozatával úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a polgármestert a 2018. évben elkészült közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálata és aktualizálása tárgyú 
beszerzési eljárás lefolytatására.
Forrás: Az Önk. 2022. évi költségvetési rendeletének Tartalékok előirányzat Feladattal nem terhelt tartalék soráról 
maximum bruttó 8 M Ft.

A hivatkozott fenti határozat alapján „Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyban lefolytatásra 
került beszerzési eljárásban bruttó 8.000.000,- Ft keretösszeget tervezni szükséges Göd Város Önkormányzatának 2023. 
évi költségvetési rendeletében.

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.

Az ajánlati felhívásra 2 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy 2 db 
ajánlat érvényes. A legjobb ár-érték arányú ajánlattevő a GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (8445 Csehbánya, Főutca 37/A.), Adószáma: 22728326-4-19, képviseli: Makra Attila igazgatósági tag).

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.

Határozati javaslat I.
.../2023. (Hl...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, hogy
a „Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és javasolja a bruttó 8.000.000,-HUF keretösszegű szerződés megkötését a GREP Green Public Lighting 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8445 Csehbánya, Főutca 37/A.), Adószáma: 22728326-4-19, képviseli: 
Makra Attila igazgatósági tag) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges maximum bruttó 8 M Ft 
keretösszeget a közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálására.

Felelős: alpolgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Határozati javaslat II.

.../2023. (Hl...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzésben az ajánlatot elfogadja és 
felhatalmazza a polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármestert a bruttó 8.000.000,- HUF keretösszegű szerződés 
megkötésére a GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8445 Csehbánya, Főutca 
37/A.), Adószáma: 22728326-4-19, képviseli: Makra Attila igazgatósági tag) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges maximum bruttó 8 M Ft 
keretösszeget a közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálására.

Felelős: alpolgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. március 7.

jlaki Anikó

Tisztelettel:

Vi
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető



2023.01.23. 16:12 Online határozat- és rendelettár

• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat 

356/2022. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztatás a villamosenergia-közbeszerzés közvilágítási részével, valamint a közvilágítási hálózati 
felmérés felülvizsgálatával kapcsolatban

356/2022. (XII. 15.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a 2018. évben elkészült közvilágítási hálózati felmérés 
felülvizsgálata és aktualizálása tárgyú beszerzési eljárás lefolytatására.

Forrás: Az Önk. 2022. évi költségvetési rendeletének Tartalékok előirányzat Feladattal nem terhelt 
tartalék soráról maximum bruttó 8 M Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: A beszerzési eljárás lefolytatása 2023.01.31-ig.
« Vissza
Vissza a főmenübe
© Globomax Zrt. | 2009 - Minden jog fenntartva!

https://hatarozatok.hu/publikacio/c03fe3486c9b4781b94c12a5ba76b98f/dontes/2990823 1/1
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BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított
„Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” kapcsán beérkezett 

ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2023. február 27. 13:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út ^árrnesieti Hivatal" Göd 
Bizottsági tagok:
Márk Eszter (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem)
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Érkezett-

 2023 FEBR 27.
Előírót: i

i Előadó-
Az ajánlati felhívás közzétételére 2023. január 24. napján kerültisör. Ay eT <
Az ajánlattételi határidőig (2023. február 7. 11:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban 
2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett postai úton.

A Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 7.791.577.-HUF.

Melléklet:

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke (356/2022. (XII. 15.) Kt. határozat
Önk. 2022. évi költségvetési rendeletének Tartalékok előirányzat Feladattal nem terhelt 
tartalék soráról maximum bruttó 8 M Ft.)

Beérkezett ajánlatok:

1.számú ajánlat
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: GREP Green Public Lightning Zrt.

Székhelye: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/A

összpontszám: 1000,0 pont

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest 
felmérése)

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest felmérése): 
bruttó 1.270. HUF/lámpatest

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 5 db

2.számú ajánlat
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve:

TEMPÓ-VILL 2000. Ipari -Kereskedelmi 
és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kölcsey F. u. 8. II/2.
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összpontszám: 609,36 pont

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest 
felmérése)

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest felmérése): 
bruttó 2.350. HUF/lámpatest

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 5 db

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

A GREP Zrt. ajánlattevő részére 2023. február 7 napján hiánypótlási felhívás került 
kiküldésre az alábbi tartalommal:

,,HP1) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VII. pontjában az alábbiakat írta elő:
„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban 
szerződésszerűen teljesített: legalább nettó 4 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 3.sz. nyilatkozat a referenciákról nem olvasható ki a referencia 
teljesítés befejezésének időpontja, továbbá annak értéke:

Ajánlattevő két darab referenciát jelölt meg, azonban azok teljesítési befejezése túlmutat 
megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakon, melyen belül kell 
teljesítettnek lennie, továbbá a két referenciából nem olvasható ki, hogy azok értéke legalább 
nettó 4 millió forint.

Kérjük, hogy a fentiekben megjelölt dokumentumot hiánypótlás keretében ismételten 
benyújtani szíveskedjenek, oly módon, hogy abban a referencia befejezésének időpontját 
(vagy részteljesítési időpontját megjelölik) melyből egyértelműen megállapítható a 
referenciatevékenység ellenértéke is.

Hiánypótlás határideje: 2023.02.10. 12:00
Hiánypótlás benyújtásának módja: kérjük a fentiekben megjelölt hiánypótlási dokumentumot 
elektronikus úton e-mailben a jakabattila@god.hu és másolatban markeszter@god.hu e-mail 
címekre megküldeni szíveskedjenek.”

A GREP Zrt. ajánlattevő határidőben és megfelelő módon eleget tett a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak.
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Érvényes ajánlatok:
TEMPO-VILL 2000. Bt.: ajánlata érvényes. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot a 
bírálóbizottság az értékelési szempontra tett vállalás mértékéig bírálta el, tekintettel arra, hogy 
nem a nevezett ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

GREP Zrt.: az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a hiánypótlás teljesítését követően 
megfelelő, megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

Érvénytelen ajánlat; nincs

A Bírálóbizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani: nincs

- az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítani:
TEMPO-VILL 2000. Bt.: ajánlata érvényes. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot a 
bírálóbizottság az értékelési szempontra tett vállalás mértékéig bírálta el, tekintettel arra, hogy 
nem a nevezett ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

GREP Zrt.: az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a hiánypótlás teljesítését követően 
megfelelő, megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

-a beszerzési eljárás nyertesének GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (8445 Csehbánya, Főutca 37/A.), Adószáma: 22728326-4-19, képviseli: 
Makra Attila igazgatósági tag) ajánlattevőt kihirdetni és a szerződést vele megkötni 
bruttó 8.000.000,- HUF keretösszeggel.

A jegyzőkönyv lezárva: 13:36 perckor.

Márk Eszter Schönné Kovacsik Katalin
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Makra Attila, mint a(z) GREP Green Public Lighting Zrt. (székhely: 8445 Csehbánya, Fő utca 
37/A.) cégjegyzésre jogosult képviselője, Göd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „GtüZ, 
közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

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 GREP Green Public Lighting Zrt.

A cég rövidített neve, ha van ilyen GREP Zrt.

Cégjegyzékszáma 19-10-500276

Adószám illetve adóazonosító jel 17781619-5-19

Pénzforgalmi jelzőszáma 10404027-00033634-00000005

Székhely



Irányítószám, település 8445 Csehbánya

Utca, házszám Fő utca 37/A.

Honlap www.grep.lighting

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település 1117 Budapest

Utca, házszám Budafoki út 183.

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása Makra Attila, igazgatóság tagja

Telefon +36-1/424-0313

Mobil +36-70/319-5402

Fax +36-1/424-0314

E-mail info@grep.lighting

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása

Telefon

Mobil

E-mail

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

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest 
felmérése)

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest felmérése): 
bruttó 1.270 HUF/lámpatest

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

Környezetvédelmi vállalások száma: 5 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

1. A jól megközelíthető helyeket hybrid üzemű gépjárművel járjuk le, ezzel csökkentve a CO2 
kibocsátást

2. Kamerával rögzítjük a bejárást, így nem szükséges a felmérés pontosításakor újra és újra bejárni 
a várost
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Csehbánya, 2023. év február hó 6. nap

3. A bejáráskor tapasztaltakat digitálisan rögzítjük, ezzel kevesebb papírt használunk, amivel 
csökken a környezetterhelés

4. Az elkészült felmérést digitálisan küldjük meg Göd Város Önkormányzata részére, ezzel 
csökkentjük a papír mennyiségét, így jelentősen csökken a környezet terhelése

5. Amennyiben mégis nyomtatásra lenne szükség, a nyomtatást kétoldalasán végezzük amikor csak 
lehet, hogy csökkentsük a papír mennyiségét

...........>■...........

Ajánlattevő-cégszerű aláírása

6I-S-61918Z.Z.I
61 fr-9cf ÍZL ZZ :uiezsppv

9Z.ZOOS-OI-6Í ; 33
(jgj innjojepng ‘ dg £I Jf dopjjfpij 

‘V/Z.C n 94 -BÁnvqqasQ :Ájoq)(?zs 
■?JZ 3j[qn j uoajQ <J2HÍ)

GREP Grecn Public Lighttng Zrt.
Székhely: 8445 Csehbánya. t'6 u- 37/A. 
Fióktelep. 1117 Bp., Budafoki út 183.

Cg •• 19-10-500276
' Adószám;12728326-419 

Cssy-azonositószátn. 17781619-5-19
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2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott Makra Attila (lakcím: 2049 Diósd, Mandula u. 69/A.), mint a GREP Green Public 
Lighting Zrt. (székhely: 8445 Csehbánya, Fő u. 37/A.) igazgatóságának tagja, mint a Göd 
Város Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított beszerzési 
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Göd, közvilágítási hálózat 
felmérésének aktualizálása 2023” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban 
teszem. .

Dátum: 2023. február
Székhely: 8445 Csehbánya. tÖ ü- 

HIT ftn Riwfafoti út

GRSP Green Public Lighttag Zrt.

c^.^£to]^78^-5.i9AÍánlattevő cégszerű aláírása

„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 eredményezteti.
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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ALÁÍRÁSI MINTA

Alulírott, Makra Attila (születési neve: Makra Attila, született: Sárospatak, 1980. május 6.; 
lakik: 8244 Dörgicse, Mocsár dűlő 000031/59.; édesanyja neve: Matisz Veronika; személyi 
igazolvány száma: 599684LA; lakcím igazolvány száma: 762363LC; adóazonosító jele: 
8413982294), mint a GREP Green Public Lighting Zrt. (székhelye: 8244 Dörgicse, 
külterület, hrsz. 031/59., cégjegyzékszáma: 19-10-500276, adószám: 22728326^-19, a 
továbbiakban a Társaság) igazgatóságának a tagja a céget akként jegyzem, hogy az előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a nevemet önállóan írom, az alábbiak szerint.

Budapest, 2016. május 24.

Alulírott, Dr. Kovács Kond ügyvéd (Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda; 1095 Budapest, 
Mester utca 28., 1/5.) tanúsítom, hogy a fenti aláírási mintát Makra Attila (születési neve: 
Makra Attila, született: Sárospatak, 1980. május 6.; lakik: 8244 Dörgicse, Mocsár dűlő 
000031/59.; édesanyja neve: Matisz Veronika; személyi igazolvány száma: 599684LA; 
lakcím igazolvány száma: 762363LC; adóazonosító jele: 8413982294), mint a GREP Green 
Public Lighting Zrt. (székhelye: 8244 Dörgicse, külterület, hrsz. 031/59., cégjegyzékszáma: 
19-10-500276, adószám: 22728326-M9, a továbbiakban a Társaság) igazgatóságának a 
tagja, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el. Alulírott ügyvéd 
nyilatkozom, hogy a jelen aláírás mintát változásbejegyzési eljárás során láttam el 
ellenjegyzéssel, valamint azt is, hogy ez az aláírási minta a változásbejegyzési kérelem 
mellékletét képezi. Alulírott ügyvéd nyilatkozom továbbá, hogy a Társaság Alapszabályát 
és egyéb iratait én készítettem és jegyeztem ellen.

Készítettem, és ellenjegyeztem:

Dr. Kovács Köncl
ügyvéd
Budapest, 2016. május 24.





dr. Jakab Attila

Feladó: Makra Attila <makra.attila@grep.lighting>
Küldve: péntek 2023. február 10 20:20
Címzett: dr. Jakab Attila; Márk Eszter
Tárgy: Hiánypótlás
Mellékletek: Érd referenciaigazolás 2020.12.01 ..pdf; Bátonyterenye referencia.pdf; Nyilatkozat 

referenciákról.pdf

Tisztelt Cím!

A hiánypótlásban megjelölt szerződéses határidőre való hivatkozásuk nem értelmezhető, az Önök által 
biztosított nyilatkozatmintában a referenciában megjelölt szerződés határideje pontosan megjelölésre 
került.
A szerződés értéke és időtartama a nyilvános közbeszerzési dokumentumokból pontosan megállapítható. 
Az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak alapján, amennyiben egy hatóság egy információt 
az államháztartás valamely alrendszeréből megszerezhet, így annak bekérése törvénybe ütköző.
Az Önök által biztosított nyilatkozatminta nem tartalmazta továbbá a szerződések értékét, mint 
információkérést.

Mindazonáltal kérésüknek megfelelően elkészítettük a nyilatkozatot újfent, és csatolom a 
referenciaigazolásokat is.

Üdvözlettel,

Makra Attila 
igazgatóság tagja
Mob.: +36-70/319-5402

GREP Green Public Lighting Zrt
Levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183. 

Székhely: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/A.
Tel.:+36 1 424 0313, Fax.:+36 1 424 0314 

e-mail: info@grep.lighting
Honlap: www.grep.lighttng
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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

„Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023”

LAjánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Márk Eszter
Telefon/fax: 06-27-530-036
E-mail: markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Göd Város Önkormányzata a közvilágítás korszerűsítéshez (LED) meglévő közvilágítási hálózatát 
felmérette 2018-ban, mely alapján rendelkezésre áll dwg formátumban az alaphálózat oszlopokkal, 
valamit a számozott oszlopok és a rajtuk lévő lámpatestek adatai excel fájlban (pl: helyszín azonosító 
adatok, oszlop típus, lámpakar típus, lámpa típus, teljesítmény, fényforrás magasság, út szélesség, út 
kategória).

Az azóta bekövetkezett változásokkal részben frissítve lett a felmérés, de nem teljeskörűen, ezért Göd 
Városa Önkormányzata a város közigazgatási területén található közvilágítási hálózati felmérés 
felülvizsgálatára és aktualizálása kíván beszerzési eljárást lefolytatni. Nyertes ajánlattevő feladata az 
Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a közvilágítási hálózat felmérése, 
annak teljeskörű felülvizsgálata.

A jelenleg beépített lámpatestek száma: 3.229 db. A lámpatestek típus szerinti megoszlása:

Típus Teljesítmény Darab Egyéb
ALTRA2 36 W 965
AMBAR2 70 W 41
Attasé 36 W 4
AX1 70 W 163
Díszlámpa 40 W 2 LED
Díszlámpa 70W 45
EKA 80/100/150 W 4/172/2
FGS104 36 W 11
GLOB 32/70 W 4/7
Kompakt 36 W 7
LYRA 150 W 7
Nátrium 35/70/100 W 85/44/1
Onyx2 100 W 2
PearLight 24G 30 W 1 LED
SGS253 150 W 2
TWEET 27/41/53/56 W 98/145/49/2 LED
TWEET 58/81/99/130 W 3Z4/6/3 LED
Z1 70 W 410
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Z2 100/150 W 1/8
ZAFÍR 1 50/70/100 W 1/918/2
ZAFIR2 100/150 W 3/7
Összesen: 3229

A lámpatestek mennyisége a jelenlegitől +5 %-kal eltérhet.

Tekintettel arra, hogy a teljes mennyiség (db-szám) előre nem meghatározható, ezért az Önkormányzat 
bruttó 8 M HUF értékben keretszerződést köt a nyertes vállalkozóval. Az elszámolás alapját a 
vállalkozó által 1 db lámpatest felmérése, azaz egységár képezi.

A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírását követő legfeljebb 60 naptári nap.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.

Egyéb kikötések: a vállalt munkából eredő mindennemű anyagi kárért, valamint a balesetvédelmi 
előírások betartásáért a felelősség a vállalkozót terheli.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a szerződéskötést követően, a szerződés 
aláírásától számított legfeljebb 60 naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

V.A teljesítés helye: Göd belterület

VLFizetési feltételek:

A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést (a 100%-os, hiba- és hiánymentes 
teljesítés) követően benyújtott számla alapján kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) 
bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt 
elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a 
teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel 
érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és 
Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a 
szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból 
hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő 
mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz 
fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére 
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII.AIkaimassági  követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele 
napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább nettó 4 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.

Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell!

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását 
(proj ekttársaság).

VIII.Ajánlatok  értékelésének szempontja:
összességében legelőnyösebb ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

1. Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest felmérése) : HUF, Súlyszám: 85
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi 

vállalások száma min 0 db - max 5 db), Súlyszám: 15

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0-10

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot:

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő - az értékelés módszerével összhangban - előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely 
alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

Az ajánlattevő által megajánlott egységárnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívás II. pontjában 
jelzett valamennyi feladatot! Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II. pontjában jelzett feladatok /db 
egységárát értékeli.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
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Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be keli mutatnia a vállalt 
szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, 
kifejtésre - azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító 
felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az 
egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgálatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: 
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X.AjánlattéteIi  határidő:
2023. február 7. 11.00 óra

XLAz ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban 
(2023. február 7. napjáig 8:00 és 11:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi 
Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) történő megküldésével lehet.

XII.Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1 
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2023. február 7. napján 
11:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy 
szervezet.

XIILAnnak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat 
tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV.A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV.Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVLRész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII.Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIÜ.A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX.Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban 
(2023. február 7. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti 
út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. A 
borítékon kéijük feltüntetni „Ajánlat Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” 
Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK
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FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány 
alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, 
az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX.Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. 
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő
testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint 
Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XKLÉrvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti 
közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 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 elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi 
kizáró okok fennállnak:
- 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,
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
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XXILTárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIIl.Az ajánlattételi felhívás megküidésének/közzétételének napja: 2023. 01.24.

XXIV.Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2023. január 24.

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

......................... .......................................
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó) 
Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó) 
Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)

Felmérési táblázat GÖD_végleges.xlsx
Göd felmérés 2018_végleges.dwg
Göd jelmagyarázat.pdf
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott,............................    mint a(z)..........................    cégjegyzésre
jogosult képviselője, Göd Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd, közvilágítási 
hálózatfelmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

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

A cég rövidített neve, ha van ilyen

Cégj egyzékszáma

Adószám illetve adóazonosító jel

Pénzforgalmi jelzőszáma

1 Székhely
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Irányítószám, település

Utca, házszám

Honlap

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása

Telefon

Mobil

Fax

E-mail

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása

Telefon

Mobil

E-mail

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 díjak és vállalások 
ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest 
felmérése)

Bruttó ajánlati ár (1 db lámpatest felmérése): 
bruttó....... HUF/lámpatest

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

Környezetvédelmi vállalások száma:.........  db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

1.
2.
3.
4.
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5.

............................... , 2023. év.....................hó.......nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott.............................................................  (lakcím:................................................... )
mint a Göd Város Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított 
beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Göd, közvilágítási hálózat 
felmérésének aktualizálása 2023” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban 
teszem.

Dátum:......................................................

Ajánlattevő cégszerű aláírása

,,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 eredményezteti.
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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