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Képviselője: Tóth József ügyvezető

együttesen Felek között, a kizárólag köz- és térvilágítási célú berendezések üzemeltetésére,
karbantartására vonatkozóan.

1. PREAMBULUM

Település, mint ajánlatkérő a „Szolgáltatási szerződés Mindszent köz- és térvilágítási
berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására, valamint közvilágítási célú villamosenergia
Elosztótól történő közvetítésére (szolgáltatás-megrendelés)” munkák megvalósítása tárgyában
közbeszerzési eljárást folytatott le a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azok elbírálást
követően, nyertesként Szolgáltatót, mint legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő Aj ánlattevőt
kihirdette.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 Köz- és térvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása

A Szolgáltató a Település teljes közigazgatási területén a köz- és térvilágítási berendezéseket a 3
pontban meghatározott díjazás ellenében üzemelteti és karbantartja.
A jelen szerződésben meghatározott minőségi jellemzők betartásával üzemelteti és
karbantartja a

kizárólag a közvilágítás célját szolgáló hálózati elemeket (hálózatok, a vezérlő és
mérőberendezések), összefoglaló néven: passzív közvilágítási elemek,

a közvilágítási és díszvilágítási lámpatesteket és a működésükhöz, elhelyezésükhöz tartozó
elemeket (bekötővezetékek, kandeláberek, lámpakarok, egyedi túláramvédelmi készülékek,
szerelő lapok, előtétek, gyújtók, fázisjavító kondenzátorok, fényforrások, és a lámpatestek
egyéb elemei (sorkapcsok, a belső vezetékezés, foglalat, tükör, bura, tömítés, lámpatest-ház),
összefoglaló néven: aktív közvilágítási elemek.

A Szolgáltató folyamatosan fogadja a lakossági és önkormányzati közvilágítási hibabejelentéseket
(telefonon,elektronikus formában), a j avítást, a minőségre vonatkozó előírásoknak megfelelően
elvégzi.

A közvilágítási szolgáltatás minőségére vonatkozóan, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek
jelentősen magasabbak a 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelettel kiadott közvilágítási szabályzat 13. * (1)
bekezdésben meghatározott minimális szintnél.

2.1.1 A Szolgáltató kötelezettségei, jogai

A Szolgáltató a közvilágítási berendezések aktív és passzív elemeit üzemelteti, karbantartja,
üzemvitelét irányítja, és a hibabejelentéseket fogadja. Településnek évente március 31-ig írásban
beszámol a teljesített szolgáltatás minőségéről, a bejelentett hibák számáról, a javításokról,
karbantartásokról, és a tárgyévre tervezett csoportos cserékről. Rekonstrukciós javaslatot tesz az
elavult berendezések korszerűsítésére.

Az üzemeltetési és karbantartási feladatokon belül a Szolgáltató:

vezérli a közvilágítás napi be- és kikapcsolását;

elhárítja a berendezések hibáit, és rendszeres karbantartást végez az 1. sz. mellékletben
foglalt szolgáltatási minőségjellemzőknek megfelelően;

Üzemeltetési, karbantartási feladatai részletezetten a következők:



Az aktív elemek üzemeltetése, karbantartása keretében a Szolgáltató elvégzi:

A fényforrásokat rendszeres időközönként lecseréli (,‚csoportos csere”), ezáltal a
meghibásodásoknak legalább 65%-át megelőzi. A csoportos csere időpontjait a fényforrások
típusa és jellemző paraméterei alapján a Település előzetes
tájékoztatásával a Szolgáltató határozza meg.
A lámpatestek optikai elemeinek (tükör, bura, reflektáló felületek, tömítések, foglalatállás)
tisztítását, cseréjét, pótlását a csoportos fényforráscsere keretében elvégzi.
A csoportos csere időszakai között a lakosság, ill. a Település által a Szolgáltató erre
rendszeresített ügyfélszolgálati csatornáin bejelentett üzemképtelen fényforrásokat és azok
működéséhez szükséges áramköri elemeket (foglalat, előtét, gyújtó, sorkapocs, kondenzátor)
cseréli, javítja, pótolja.
A csatlakozó (felszálló) vezetékeket elhasználódás, sérülés esetén cseréli, javítja.
A lámpahely szerelvénylapját (csatlakozó dobozát) karbantartja a benne elhelyezett túláram
védelemmel együtt.
A hiányzó részegységeket (kandeláber ajtók, lámpatest szerelvénytér fedlapok, burák)
csoportos csere alkalmával teljes körűen, egyébként hibabejelentés alapján pótolja, különös
tekintettel a feszültség alatt álló berendezésrészek zárt állapotának biztosítására.
A kizárólag közvilágítási célt szolgáló tartószerkezeteken a normál működés során keletkező
rendellenességeket, hibákat elhárítja, a mechanikus kötéseket rögzíti.
A károkozás következtében kitört oszlopok, sérült lámpatestek helyreállítását a bejelentéstől
30 napon belül elvégzi. (Egyedi lámpatestek és kandeláberek esetében a beszerzési idő ezt a
határidőt meghosszabítj a.)

Az EDF DÉMÁSZ ZRt. jogosult alvállalkozó igénybevételére

A Felek rögzítik, hogy a kandeláberek és lámpakarok festése nem tartozik a Szolgáltató
kötelezettségei közé.

A passzív elemek üzemeltetése, karbantartása keretében a Szolgáltató elvégzi:
Az érintésvédelem előírás szerinti ellenőrzését és a szükséges pótlásokat, javításokat elvégzi.
A közvilágítási célt szolgáló földkábeles, falikábeles vagy szabadvezetékes hálózatot
üzemelteti, karbantartja, a közvilágítási kapcsoló és vezérlőberendezéseket, karbantartja,
üzemelteti (javítás, csere).

A közvilágítási berendezések mennyiségéről és üzemi esemény adatairól naprakész nyilvántartást
vezet, és azt évente megküldi a Település részére. A beépített fényforrások teljesítményét és
mennyiségi adatait tartalmazó nyilvántartás (közvilágítási leltár) a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.

A Szolgáltató gondoskodik a közvilágítási lámpák és egyéb berendezések eseményeinek követhető
rögzítéséről (monitoring), amellyel ellenőrizhető a vállalt szolgáltatási minőség paraméterek
betartása.

Ezen belül a Szolgáltató:

• A hibabejelentéseket és a javításokat rögzíti, a szerződés szerinti elhárítási határidők
betartását ellenőrizhetővé teszi.

• A tervezett karbantartási beavatkozásokat dokumentálj a, és az éves beszámolóban bemutatja.

A Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetési, karbantartási feladatok, szerződésben vállalt színvonalú
elvégzése eredményeképpen, a szerződés lej áratának az időpontjáig, a
közvilágítási berendezések hiánytalanul fennmaradnak, és az előírásoknak megfelelően üzemelnek.

A passzív elemek üzemeltetési-karbantartási és tőkekMtségét fedező, a 64/2011. (XI. 30.) NFM
rendelet szerinti közvilágítási elosztási díj mindenkor hatályos összegének elosztó részére történő



megfizetését a Szolgáltató átvállalja a Településtől. A Szolgáltató a díjfizetés átvállalásával
jogosultságot szerez arra, hogy az általa megfizetett passzív elemek üzemeltetési díját a Település
felé, mint közvetített szolgáltatás továbbszámlázza. A fizetési kötelezettség átvállalásához történő
Elosztói hozzájárulás a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2.1.2 A Szolgáltató teljesítésének minőségi jellemzői

A Szolgáltató a 2.1. pontban részletezett tevékenységét az 1. sz. mellékletben feltüntetett minőségi
jellemzők garantálásával végzi.

2.1.3 A Település jogosultságai, kötelezettségei

A Település jogosult a Szolgáltató teljesítését jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon, Saját
eszközeivel is ellenőrizni. Ez lehet helyszíni bejárási jegyzőkönyv, amelynek eredményeképpen a
Szolgáltató a Település képviselőjével egyeztetett intézkedést megteszi.

A közvilágítás átalakításával, fejlesztésével kapcsolatos döntéseket megelőzően a felek egymással
egyeztetnek, és döntéseiket egymás véleményének figyelembevételével, egyeztetett módon hozzák
meg.

A Település kötelezettséget vállal a közterületen elhelyezett közvilágítási berendezésekben
ismeretlen elkövető szándékos vagy gondatlan károkozásából keletkező károk megtérítésére,
amennyiben annak összesített éves értéke meghaladja 100.000 Ft-ot. A Település által térítendő
összeg az éves összesített kár 100.000 Ft feletti része. A fenti kártérítési összeghatár évente március
31-ig, az előző naptári évi KSH szerinti fogyasztói árindex mértékével módosul. A Szolgáltató a
kártérítési díjat évente egy alkalommal a tárgyévet követő év április 30. napjáig számlázza ki a
Településnek.

Az 500.000,- Ft-ot meghaladó összegű egyszeri károkozás (továbbiakban: jelentős kár) esetén a
Szolgáltató jogosult a káreseményről történő tudomásszerzést követő 10 napon belül kiszámlázni a
kártérítési összeget a Település felé. Ajelentős károk után megfizetett kártérítés nem számít bele az
előző bekezdés alapján a Település által térítendő kártérítési összeg megállapításába.

A jelen pont alkalmazásában egyszeri károkozásnak számít az egy időben, földrajzilag összefüggő
területen bekövetkező káresemény.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK, ÁRTARTÁS KÖTELEZETTSÉGE, KÖTBÉR

3.1 Köz- és térvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása

A Szolgáltató által nyújtott, a 2.1. pontban körülírt üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásért a
Település az alábbi díjat köteles hiánytalanul megfizetni a Szolgáltató részére:

A szolgáltatót megillető éves díjtételek

3.1.1 Üzemeltetési díj:

Aktív elemek éves üzemeltetési díja: 2.994.900,- Ft + ÁFA,

azaz a Szolgáltatót megillető aktív elemek üzemeltetési havi díj összege:

249.575,- Ft., azaz

kettőszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenöt,- Ft/hónap + ÁFA.

3.1.2 Közvetített szolgáltatás díja:

a közvilágítási elosztási díj összege a mindenkor hatályos (Szerződés aláírásakor a Magyar Energia
Hivatal 858/2011. sz. határozatának B. melléklet. 3. pontja) releváns jogszabály alapján: a
közvilágítási elosztási díj (10,00 Ft (+AFA) !kWh) x a területileg illetékes elosztóhálózati



engedélyes mindenkor hatályos üzletszabályzatában szereplőelszámolási módon számított havi
összeg.

3.2 Ártartás kötelezettsége

Szolgáltató jogosult az aktív elemek üzemeltetési átalánydíját módosítani évente, március hó 31-ig, a
megelőző évi lámpatest mennyisége, és az előző naptári év KSH szerinti fogyasztói árindex
változásának megfelelően.

A passzív elemek üzemeltetési díja a mindenkori hatósági közvilágítási elosztási tarifa
figyelembevételével kerül meghatározásra.

A változások jelen szerződés mellékletét képezik.

3.3 Kötbér

3.3.1 Késedelmi kötbér

Késedelmi kötbér: a hibaelhárítás kapcsán, a szerződésben előírt teljesítési határidő túllépése esetén
(késedelmes teljesítés) az éves események 3 %-át meghaladó mérték esetén a Szolgáltató a 3 %
fölötti mennyiség után 500 Ft/hibaesemény kötbért köteles fizetni.
A kötbér mértékét az adott naptári évre összegyűjtött adatok alapján a Felek évente egy alkalommal,
az előző évi teljesítés értékelésekor jegyzőkönyvben állapítják meg, minden év március 31-ig. A
Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér összege vonatkozásában a jegyzőkönyv aláírását követő
30 naptári napon belül elszámolnak egymással. Az értékeléshez szükséges adatokba és
nyilvántartásokba való betekintést az Ajánlatkérő kijelölt képviselői számára Szolgáltató biztosítja.
Az értékeléshez szükséges adatokba és nyilvántartásokba való betekintést a Település kijelölt
képviselői számára Szolgáltató biztosítja.

3.3.2 Meghiúsulási kötbér

Ha az Aj ánlatkérő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése következményeként él a rendkívüli
felmondás lehetőségével, akkor a Szolgáltató köteles a szerződés hátralévő idejére eső átlagos teljes
ellenszolgáltatás 5 %-át meghiúsulási kötbér-átalányként megfizetni. Atlagos havi
ellenszolgáltatásként a felmondás hónapj át megelőző 12 hónapban fizetett összes ellenszolgáltatás
áfa nélküli értékének 1/12-ét kell megállapítani.

4. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató jogosult a számlát a tárgyhónapot követő hónap első munkanapj ától benyújtani.

A Település a szerződés szerinti díjat havonta banki átutalással, a számla benyújtását követő 30
naptári napon belül, fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára.

Nemfizetés esetén, illetve késedelmes fizetés esetén a Település a mindenkori jegybanki
alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles.

Amennyiben a Település a jelen megállapodásban írt bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy
nem a szerződésben meghatározott módon tesz eleget, a Szolgáltató jogosult - a rendkívüli
felmondás mellett - a 2.1. pont szerinti üzemeltetési és karbantartási kötelezettségének
szüneteltetésére mindaddig, amíg a Település, a szerződésben megállapított kötelezettségének nem
tesz eleget.



5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen szerződést 2013.02.01.-től 2017.12.31-ig terjedő határozott időtartamra kötik a Felek.

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés megszűnése előtt legalább 60 nappal a
passzív elemek üzemeltetésére, és a Szolgáltató tulajdonában lévő kizárólag közvilágítási célú
berendezések használatára, vonatkozóan új megállapodás kötnek a közvilágítás szolgáltatás
folytonosságának fenntartása érdekében.
Jelen Szerződés megszűnik:

a Szolgáltató rendkívüli felmondásával a Település 7. pontban körülírt súlyos
szerződésszegése esetén.

o A Település rendkívüli felmondásával a Szolgáltató 7. pontban körülírt súlyos
szerződésszegése esetén.

Szerződés megszűnésekor a Településnek a 3. pont szerinti díjból fennálló fizetési kötelezettsége egy
összegben válik esedékessé, az adott naptári hónap utolsó napjáig.

A Felek a szerződés megszűnésekor a csoportos cserék során felmerülő karbantartási
befektetéseknek az elvégzett csere hátralévő élettartamára eső hányadával kötelesek elszámolni és a
Település a fenti elszámolás alapján megállapított összeget köteles
megfizetni a Szolgáltató számára 8 napon belül.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS

7.1 Súlyos szerződésszegés

7.1.1. A Település súlyos szerződésszegésének minősül, ha a 3. pont szerinti díjat három akár
egymást követő, akár időben össze nem függő hónapban (egy naptári éven belül) a Szolgáltató írásos
felszólítása ellenére nem egyenlíti ki.

7.1.2. A Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Szolgáltató a Település által a
Szolgáltató erre rendszeresített ügyfélszolgálati csatornáin bejelentett életveszély elhárításával
kapcsolatos javítási igényt a harmadik dokumentált bejelentésre 72 órán belül nem teljesíti.

7.2. Rendkívüli felmondás jogkövetkezménye

Rendkívüli felmondás esetén a szerződés megszűnésén túlmenően a következő jogkövetkezmények
állnak be:

7.2.1. A Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Településnek a 3. pont szerinti díj még fennálló
fizetési kötelezettsége a felmondással egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

7.2.2. A 7.2.1. pontban írt fizetési kötelezettségen túlmenően a Szolgáltató rendkívüli felmondása
esetén a Település köteles a karbantartási befektetésnek az elvégzett csoportos csere hátralévő
élettartamára eső arányos hányadával egy összegben, a szolgáltatói felmondás kézhezvételét követő
8 napon belül megfizetni.

8. VIS MAIOR

A vis maior olyan véletlenen múló, kivételes esemény, amely a Szolgáltató és a Település
működésétől függetlenül következik be, az adott műszaki állapotban nem elhárítható, nem
előrelátható, és nem meggátolható.
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Így különösen, de nem kizárólagosan a vis maior esetkörébe tartoznak a természeti katasztrófák
(árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos
rombolás, merénylet, stb.

A szerződő felek a vis major bekövetkezésének elismerését a következő további feltételekhez kötik:
o az érintett Fél erről értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik félnek, amint az

ésszerűen elvárható a helyzet beállta után;

• az érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának
elhárítására; és

• mindezek nem nyújtanak mentesítés, a vis major helyzet beállta előtti
kötelezettségek alól.

Vis major esetén mindkét fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni azért, hogy a gyakorlatilag
lehetséges legrövidebb időn belül megszüntesse azokat az okokat, amelyek késleltetik, vagy
akadályozzak a jelen szerződés értelmében fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítésében, és
köteles ésszerű lépéseket tenni a másik félnek okozott károk enyhítésére.

9. TITOKTARTÁS

Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat
harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat,
teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják, kivéve azon adatok körét, amelyek a Ptk. 81. ~ (3)
bekezdésében foglaltak, illetve a Kbt. 31. és 80. *-a alapján közérdekből nyilvános adatoknak
minősülnek és mely adatokat Megrendelő a külön jogszabályi előírások alapján köteles
nyilvánosságra hozni

10. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG

A vitás ügyekben a felek kölcsönös készségüket fejezik ki a megegyezésre. Megegyezés hiányában
értékhatártól függően a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik
ki.
Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

11. A KBT. 125 ~-A SZERINTI RENDELKEZÉSEK

11.1. Település kiköti, hogy
a) a Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
b) Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Település
számára megismerhetővé teszi és a 16.2. pont szerinti ügyletekről a Települést haladéktalanul értesíti.
11.2. A Település jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon
- ha



a) a Szolgáltató társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontj ában meghatározott
feltételeknek.
b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.

11.3. A 11.2. bekezdés szerinti felmondás esetén a Szolgáltató a szerződés megszímnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Szerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal, a Kbt. 132. *-a szerint
módosítható.

A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerződést - amely 4 eredeti példányban készült melléklettel
együtt — gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták.

Az 1. számú melléklet jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Sze~,ed, 2013. ~anuár 30. Sze~ed, 2013. anuár 30.
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l.sz melléklet

Közvilágítás Üzemeltetési és Karbantartási tevékenység

minőségjellemzői

1. A közvilá~ításról szóló 1 1/1985.(X130.) IpM rendelet szerint előírt hibaelhárítási idők:
Megegyezés szerinti nagy forgalmú csomópont, kij elült 48óra
~yalogos átkelő
)rszágos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák, 8nap
valamint három vagy több egymás melletti
lámpatestegyedi hibái
~gyéb helyeken fellépő egyedi hibák l4nap

2. Szerződésben vállalt szolgáltatási minőség

2.1 Szerződésben vállalt hibaelhárítási idők:
Városrészt érintő üzemzavar elhárítási ideje 4óra
Egy transzformátor körzetet, áramkört, útszakaszt, 24óra
folyami hidak egészét, kiemelt útkereszteződések teljes

özvilágításának kiesését jelentő üzemzavarok elhárítási
ideje
Lakosság vagy a Település által bejelentett egyedi 8nap
lámpatest_hibák_elhárítási_ideje

12 Szerződésben vállalt karbantartások:
vlinden acél tartószerkezet, (lámpaoszlop és Külön szerződés

lámpakar) korrózióvédelmi és esztétikai festése :eretében
\~z IP 64 tömítettséget el nem érő lámpatestek ~soportos cserék

tisztítása alkalmával max 5
~venként




