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I. Utasítások az ajánlattevők részére 

 
I./1. Általános információk 
Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akiket az Ajánlatkérő az 
ajánlattételre felhívott. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 
tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, 
amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
Az ajánlatkészítés valamennyi költsége ajánlattevőt terheli, ajánlatkérővel szemben e 
költségekkel kapcsolatban ajánlattevő semmilyen követelést nem támaszthat. Az 
ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem 
igényelheti vissza, és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet. 
A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti 
meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
I./2. A Közbeszerzési dokumentumok részei 

− Ajánlattételi felhívás 
− Útmutató ajánlattevőknek 
− Szerződéstervezet 

 
I./3. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja az ajánlattevőknek. 
Ajánlatkérő az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér. Ajánlatkérő 
nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben ajánlattevő korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlásra. 

I./3.1. Az ajánlat formája és aláírása 
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 
papír alapú eredeti példányban és 1, a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti ajánlat 
beszkennelve, CD/DVD adathordozón) kell benyújtani, azaz:  
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni;  
b) Az ajánlat oldalszámozása oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  
 
A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén 
pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az 
Ajánlattevőre, akkor a Közbeszerzési dokumentum kötelező tartalomjegyzékében az 
oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem releváns” A minősítési 
formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak 
megfelel. 
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   Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus adathordozón beadott 
ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül 
értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
Az Ajánlat információkat tartalmazó oldalait oldalszámozni kell, a kiadott 
nyomtatványokat megfelelően eredetiben alá kell írnia az Ajánlattevőnek. 

I./3.2. Formai követelmények 
1. Az ajánlatot az ajánlott tartalomjegyzék szerint kérjük elkészíteni, valamint az ott 

meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. Az ajánlatot írásban 
sérülésmentesen nem bontható módon összefűzve kell benyújtani. 

2. Ajánlatkérő előírja az ajánlattevőknek, hogy az aláírt ajánlatukat teljes 
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf 
(Acrobat) formátumú elektronikus másolatban, elektronikus adathordozón is 
nyújtsák be (CD vagy DVD) 1 példányban az ajánlatukkal közös csomagolásban. 

3. A különböző ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó 
nyilatkozatok, igazolások a tartalomjegyzék szerinti bontáson belül jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

4. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot 
együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat oldalai együtt maradjanak, 
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból 

semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 
- a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a I./3.3. pont 

szerintiek 

I./3.3. Az ajánlatok lezárása és jelölése 

 
A benyújtott Ajánlatot zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan 
csomagolásban kell benyújtani. 

Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni 
 

Ajánlat „Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 
2017. évre 

 
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” 

 
 

 
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti 
felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik. 

I./3.4. Az ajánlat beadási határideje és helye 
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Az Ajánlatot személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az 
Ajánlattételi felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai 
kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli. 

Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő, vagy az őt 
képviselő eljárást lebonyolító cég képviselője ír alá. 

I./3.5. Az ajánlat ajánlott elkészítési formája 
Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal és az 
alábbi sorrendben és terjedelemben kérjük elkészíteni: 

1. Fedlap 
Tartalmazza az alábbi feliratokat: 
- Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre 
- Ajánlattevő(k): név, székhely 

 
2. Tartalomjegyzék az oldalszámok meghatározásával 
 

A tartalomjegyzéket az alábbi 1-13 pont szerinti bontásban kérjük elkészíteni az 
oldalszámok pontos és helyes meghatározásával. 
 

Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke 

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 
 

  Oldalszám 

1. Tartalomjegyzék 
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva 

 

2. Felolvasólap (1. sz. minősítési formanyomtatvány)  

3. Nyilatkozat üzleti titokról (2. sz. minősítési formanyomtatvány) 
Eredeti példány 

 

4. Ajánlattételi nyilatkozat (3. sz. minősítési formanyomtatvány)  

5. Nyilatkozat a KKV besorolásról (4. sz. minősítési formanyomtatvány)  

I. Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok  

6. Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
minta 

Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő 
nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta 
alá. 
Egyszerű másolat 
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó. 
Egyszerű másolat 

 

7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési 
eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása  
Eredeti példány vagy egyszerű másolat 
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  Oldalszám 

 
Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és 
nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében 

 

8. Változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolása vagy a nyilatkozat, hogy nincs 
változásbejegyzés folyamatban (5. sz. minősítési 
formanyomtatvány) 

 

9. Ajánlattevő nyilatkozata (6. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k), m pontjaiban meghatározott 
kizáró okok tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az 
alvállalkozójával szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés b), g)-k), m pontjaiban meghatározott kizáró okok. 
Eredeti példány vagy egyszerű másolat 

 

10. Ajánlattevő nyilatkozata (7. sz. minősítési formanyomtatvány) 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában, valamint a 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró 
okok tekintetében. 
Eredeti példány vagy egyszerű másolat 

 

11. Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti együttes adóigazolás, ha a 
gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 
Másolati példány 

 

 Az alkalmassági követelmények igazolása  

12 Ajánlattevő nyilatkozata (8. sz. minősítési formanyomtatvány) 
Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt ajánlattételi felhívás 

14.1 P/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek. 

 

13 Ajánlattevő nyilatkozata (9. sz. minősítési formanyomtatvány) 
Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt ajánlattételi felhívás 
14.2 M/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek. 

 

14 Ajánlattevő nyilatkozata (10. sz. minősítési formanyomtatvány) 
Ajánlattevő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik 

 

 

 Az eredeti cégszerűen aláírt ajánlat teljes (beleértve az összes 
nyilatkozatukat, igazolásokat, stb.) *.pdf (Acrobat) formátumú 
elektronikus másolatban, elektronikus adathordozón (CD vagy 
DVD) 1 példányban. 
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I./4. Részletes feladatleírás 
 
Ajánlatkérő teljes ellátás alapú, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan 
rendelkezésre álló, szabványos minőségű, menetrendadási kötelezettség nélküli 
adásvételi szerződést kíván kötni közvilágítási célú villamos energia szállítására 
2017. 01.01., 00:00 órától 2017.12.31., 24:00 óráig tartó időszakban, 360.000 
kWh+25% mennyiségben.  
Ajánlatkérő a szerződéses teljesítése során a szerződéses mennyiségtől éves 
szinten + 25%-kal kötbérmentesen eltérhet. 
Mértékadó éves fogyasztás összesen 360.000 (kWh): 
 A becsült mennyiség meghatározása az előző év felhasználási adatai, valamint a 
beépített fogyasztók és közvilágítási naptár adatai alapján került kiszámításra.  
A villamos energia beszerzése az alábbiakat foglalja magában:  
Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia az ajánlattételi felhívásban valamint a 
közbeszerzési dokumentumokban ismertetett fogyasztási helyek tekintetében az 
Ajánlatkérő részére annak mindenkori igénye szerinti villamos energia mennyiség 
rendelkezésre bocsátására.  
A villamos energia beszerzésére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény (VET.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kerül sor.  
 
I./5. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Az Ajánlattevők a Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kiegészítő 
tájékoztatást kérhetnek. 
 
Az ajánlattevők a felmerült kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel 
szucspista7@gmail.com e-mail címre megküldve. Ajánlattevő a kiegészítő 
tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti 
kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása 
érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban is 
megküldeni. 
 
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben az ajánlattevők kötelesek megadni, hogy 
a tájékoztatást milyen e-mail címre kérik megküldeni. 
 
Ajánlatkérő köteles a válaszokat kiegészítő tájékoztatás formájában legkésőbb a 
kiegészítő tájékoztatás kérés e-mail-ben történő beérkezését követően ésszerű 
határidőn belül, és a felkért gazdasági szereplők részére egyidejűleg megküldeni. 
 
A kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, és 
hivatkozási alapot jelentenek mind az ajánlatok elbírálásának szakaszában, mind a 
szerződéses jogviszony alatt. 
 
A Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő köteles meghosszabbítani – a Kbt. 52. 
§ (5) bekezdés figyelembevételével - az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági 
szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja 
az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy 
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b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 

 
I./6. Egyéb előírások: 
 
Zöld közbeszerzés 

 
A megrendelő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának 
teljesítése érdekében előírja, a Megrendelővel történő kommunikációban, és az 
egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a 
Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 
adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. A teljesítés során csak azok a dokumentumok kerülnek 
kinyomtatásra, amelyek nyomtatott változatát a Vállalkozó és a Megrendelő 
dokumentálási rendje minimálisan előírja, vagy a szerződés teljesítéséhez feltétlenül 
elengedhetetlen – és azok is csak a minimálisan szükséges példányszámban. Az 
A4-es méretű dokumentumok nyomtatását kétoldalasként kell végezni. A 
papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás 
(amennyiben a készülék tudja), környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz 
(minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az 
olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. 
A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti.  

 
II. Szerződéses feltételek 
 
A szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 
III. Az ajánlatok értékelése 
 
III./1. Egyösszegű ajánlati ár (HUF) 
 
Az ajánlati árat fix értékben kell megadni úgy, hogy a megadott ár a villamos energia 
szolgáltatás költségét foglalja magában tiszta áramdíjas energiaár (Ft/kWh) 
formájában. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a villamos energia beszerzés és az 
értékesítés költségét, a kiegyenlítő energia költségét és a hazai és nemzetközi 
határkeresztező kapacitások díját, a mérlegkör tagsági díjat, a menetrendadás 
áthárításából adódó mindenfajta költségeket és a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 9-13. §-okban meghatározott és a 389/2007 (XII.23.) 
Kormányrendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból nyert 
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia 
termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők 
által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és 
szabályozásának költségét. Az ajánlati ár azonban nem tartalmazza: a hazai 
villamos energia szállítás költségét, tehát az általános rendszerhasználati díjakat 
(RHD), a VET 147-148 §-ában meghatározott pénzeszközöket (a kapcsolt 
termelésszerkezet-átalakítási díj, a szénipari szerkezetátalakítási támogatást, a 
kedvezményes árú villamos energia-támogatást ), az energia adót, az ÁFÁ-t, 
valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, 
díjakat, járulékokat és költségeket. Ajánlattevő a felolvasólapon az így 
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meghatározott, egy időzónára vonatkozó egyösszegű Ft/KWh egységárat tüntesse 
fel, ez kerül értékelésre. Ajánlattevő a fentieken kívül további díjakat nem számíthat 
fel. 
 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő 
kockázatot és az eladó hasznát is.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a 
legalacsonyabb ár szempontrendszer szerint értékeli. 
 
Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony vállalási árat adó Ajánlattevőtől - a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján - köteles írásban indokolást kérni, és dönt a magyarázat 
alapján az ajánlat érvényességéről. 
 
Amennyiben Ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethetőnek az indokolást, köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot 
a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint. 
 
A nettó árak kerülnek összehasonlításra. 
 
Ha a legalacsonyabb árat vagy költséget, mint egyedüli értékelési szempontot több 
ajánlat azonos összegben tartalmazza, akkor az ajánlatkérő jogosult közjegyző 
jelenlétében sorsolást tartani a nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
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IV. FORMANYOMTATVÁNYOK



 

Szállító kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
 Ajánlati dokumentáció 

 

1. minősítési formanyomtatvány 
 
 

Felolvasólap 

 
„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 

 
1. 

Ajánlattevő neve1:  

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő telefon és faxszáma:  

Kapcsolattartó neve:  

 e-mail címe:  

Közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselő (cég) neve: 

 

 Címe:  

Közös ajánlattevők esetén a további 
Ajánlattevő neve: 

 

 Címe:2  

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszegű ajánlati ár 
(nettó HUF): 

…………… Ft/KWh 

 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás3 

                                                 
P

1 Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevő megnevezését és 
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult gazdasági szereplőt, továbbá a felolvasólapon fel 
kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét 
2 Amennyiben kettőnél több ajánlattevő ad be közösen ajánlatot, a két sor megismétlendő. 
3
 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult gazdasági szereplő 

aláírásra jogosult képviselőjének aláírása 
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2. minősítési formanyomtatvány 
 

Nyilatkozat üzleti titokról 

 
„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 

 
 

Alulírott4 ………………….……, melyet képvisel5: …………….………., mint 
ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Szarvas Város közvilágításának villamos 
energia beszerzése 2017. évre” elnevezésű közbeszerzési eljárásra benyújtott 
ajánlatunk mellé - a Kbt. 44. § szerint* - üzleti titkot tartalmazó elkülönített – az 
ajánlat végéhez csatolt- iratot 
 

nem csatolunk 
 

csatolunk .…oldaltól ….oldalig, 6  
 
 
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irat csatolásának a Kbt. 44. § (1) bekezdése 
szerinti indokolása és részletes alátámasztása a következő7: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kérjük az ajánlat nem üzleti titoknak minősített részében a megfelelő helyen 
nyilatkozzon, hogy az adott rész az üzleti titokként elkülönített rész hányadik oldalától 
hányadik oldaláig található! 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
 
 
*: kérjük figyelembe venni, az alábbiakat (azaz a teljes ajánlat nem nyilvánítható 
üzleti titokká): 
Kbt. 44. § 

(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint 
a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 

                                                 
4 Ajánlattevő gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 
5 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 
6 A megfelelő aláhúzandó, oldalszám kitöltendő, ha releváns! 
7 Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben ajánlattevő üzleti titokká nyilvánított iratot 
csatol ajánlatához! 
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gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) 
a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, 
de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 
az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
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3. minősítési formanyomtatvány 
 

Ajánlattételi nyilatkozat 

(A táblázatok kitöltése kötelező) 

 
„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 

 
Alulírott8 ………………….…… (Adószám: ………………….), melyet képvisel: 
…………….……….9,10 

 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, 
hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a 
szerződést megkötjük és a villamos energiát a közbeszerzési dokumentumokban 
és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi ajánlati áron 
szerződésszerűen teljesítjük:  

Ajánlati nettó Ár: ……..… Ft/KWh11 

 

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van a közbeszerzési dokumentumokkal vagy azok bármely 
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a 
Közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses 
feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést 
teljesítjük a Közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek 
szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján 
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a 
közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind 
az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

6. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
azon részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni az 
alábbiak: 

                                                 
8 Ajánlattevő gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 
9 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 
10 Közös ajánlattétel esetén, valamennyi ajánlattevő külön-külön köteles ezen részt kitöltenie. 
11 A felolvasólapon szereplő egyösszegű ajánlati árral kell megegyeznie.  
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A közbeszerzés azon részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 
kívánunk igénybe venni12 

 

 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a 7. pont 
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók az alábbiak: 

A közbeszerzés azon részei, 
amelynek teljesítéséhez 
alvállalkozót kívánunk 

igénybe venni13 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók 
megnevezése 

(cégnév/név, székhely/lakcím/adószám) 

  

  

 

8. Nyilatkozunk, hogy az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón 
található írásvédett (nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben 
megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat 
tartalmával. 

 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás13 
 

                                                 
12 ha nem releváns, kérjük kihúzni! 
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

13 Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén is egy nyilatkozatot kell tenni, amelyet valamennyi 
ajánlattevő köteles aláírni. 
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4. minősítési formanyomtatvány 
 

Nyilatkozat a KKV besorolásról 
 

„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 

 
 

Alulírott14 ………………….…… , melyet képvisel15: …………….………. 
 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:  
 

Besorolás Kiválasztás 

mikrovállalkozás  

kisvállalkozás  

középvállalkozás  

nem tartozik a törvény hatálya alá16  

 
 
 
 
Kelt. 
 
 
 
 ……………………………… 
               cégszerű aláírás  

                                                 
14 Ajánlattevő gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 
15 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 
16 A megfelelő megjelölendő! Közös ajánlattétel esetén, valamennyi ajánlattevő külön-külön 
köteles nyilatkoznia ezen rész tekintetében. 
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5. minősítési formanyomtatvány 
 

Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárás vonatkozásában 
 
„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 

 
Alulírott17 ………………….…… , melyet képvisel18: …………….………. 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
Velünk szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás. 
 

 
Kelt: 
 

 
 ……………………………… 

       cégszerű aláírás 
  

                                                 
17 Ajánlattevő gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 
18 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 



Szarvas Város közvilágításának Villamos energia beszerzése  

2017. évre 

 

 

 
6. minősítési formanyomtatvány 

 
 

„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 
 

Nyilatkozat kizáró okokról 

(Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában) 

 
Alulírott19 ………………….…… , melyet képvisel20: …………….………. 

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő aki:  
Kbt. 62. § (1) bekezdés: 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az 
esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság 
által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a 
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban 
előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat 
érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), 
amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a 
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való 
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett 
hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság 
mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott 
adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg; 

                                                 
19 Ajánlattevő gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 
20 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 
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j) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, mert 
megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, 
vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt 
biztosított számára a közbeszerzési eljárásban és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági 
szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

 
 
Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62 §. (1) 
bekezdés b), g)-k), m) pontjaiban meghatározott kizáró okok. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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7. minősítési formanyomtatvány 
 
 

„Szarvas Város közvilágításának villamos energia beszerzése 2017. évre” 
 

Nyilatkozat kizáró okokról 

(Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában) 

 
Alulírott21 ………………….……, melyet képvisel22: …………….………. 

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki:  
Kbt. 62.§ (1) bekezdés: 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az 
EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a 
közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) 
alpont szerinti feltétel fennáll; 

 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében mint ajánlattevő 
nyilatkozom arról, hogy társaságunkat 

nem jegyzik szabályozott tőzsdén 

szabályozott tőzsdén jegyzik23. 

                                                 
21 Ajánlattevő gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 
22 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 
23 A megfelelő aláhúzandó! 
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Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
következő nyilatkozatot köteles tenni: 
 
Nyilatkozom, hogy társaságunk - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerinti: 
„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - 
meghatározó befolyással rendelkezik,” 

 
vagy 
 
„rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 

végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a 
kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol 
az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az 
alapítvány képviseletében eljár” 

 
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő24: 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 név állandó lakóhely 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági 
szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
 

                                                 
24 A cégkivonatból kerül ellenőrzésre 
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában nyilatkozom, arról 
hogy  

van 

nincs25 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik társaságunkban. 
 
Amennyiben az ajánlattevő társaságában van ilyen szervezet, a szervezete(ke)t az 
alábbiakban nevezem meg: 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 cégnév székhely 
 
Valamint nyilatkozom, hogy a fenti szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

 

                                                 
25 A megfelelő aláhúzandó! 
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8. minősítési formanyomtatvány 
 

NYILATKOZAT  

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasságról 

 

 

Alulírott (név, 

beosztás)…………………………………………………………………….mint a (cég) 

…………………………………………………………………………………………. 

felhatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a  „Szarvas Város közvilágításának 

villamos energia beszerzése 2017. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt ajánlattételi felhívás 14.1 P/1. pont 

szerinti alkalmassági követelményeknek. 

 

 

Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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9. minősítési formanyomtatvány 
 

 

NYILATKOZAT  

 

Műszaki és szakmai alkalmasságról 

 

 

Alulírott (név, 

beosztás)…………………………………………………………………….mint a (cég) 

…………………………………………………………………………………………. 

felhatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a  „Szarvas Város közvilágításának 

villamos energia beszerzése 2017. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt ajánlattételi felhívás 14.2 M/1. pont 

szerinti alkalmassági követelményeknek. 

 

 

Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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10. minősítési formanyomtatvány 
 

 

NYILATKOZAT  

 

érvényes és hatályos mérlegkör szerződésre 

 

Alulírott (név, 

beosztás)…………………………………………………………………….mint a (cég) 

…………………………………………………………………………………………. 

felhatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a  „Szarvas Város közvilágításának 

villamos energia beszerzése 2017. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

Ajánlattevő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik, valamint 

érvényes és hatályos mérlegkör szerződése van a MAVIR Zrt.-vel, és így jogosult 

mérlegkör-felelősként eljárni.. 

 

 

Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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V. Műszaki paraméterek 
 
V/1. SZARVAS közvilágítási lámpatestek adatai 
 
Beépített teljesítmény:         89,525 kW + időszakosan díszkivilágítás 
Lámpatest db szám:          2 562 db 
Üzemóra/év:            3990 óra 
Éves fogyasztás: (tervezett)           360.000 kWh+20%    
 

Közvilágítási lámpatestek adatai 

Beépített lámpatestek 

Fényforrás típusa 

T
el

je
sí

tm
én

y 
fe

lv
ét

el
e 

 

M
en

ny
is

ég
e 

 

Ö
ss

ze
s 

te
lj

es
ít

m
én

y 
fe

lv
ét

el
  

L
es

ze
re

lé
sr

e 
ke

rü
l 

    W DB W   

Izzó 60 W 60       

  100 W 100       

HMLi 160 W 160       

Hgli 80 W 92       

Philips Led 81 W 92 20 1 840   

Philips Led 58 W 65 60 3 900   

Philips Led 43 W 52 102 5 304   

Philips Led 29 W 35 218 7 630   

Philips Led 20 W 23 40 920   

Philips Led 15 W 20 843 16 860   

  2x250 W 554       

Fénycső 11W 15       

  2x23W 58 96 5 568   

Kf 24W 34 1 006 34 204   

  36 W 45 50 2 250   

Nátrium 35 W 39       

  50 W 67       

  70 W 87 127 11 049   

  2x70 W 194       

  100 W 118       

  150 W 174       

  250 W 303       

  2x150 W 348       

  2x250 W 560       

ÖSSZESEN:   2 562 89 525   
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V/2 Közvilágítási naptár 

 KÖZVILÁGÍTÁSI NAPTÁR 

            

     Ki- Be- Működési 
idő 

Működési Működé
si  

Össz.: 
Össz.

: 
 Hó Deká

d 
Kapcsolás Csúcsidőbe

n 
Csúcsidőn 

kívül 
Idő 

 
    hi:mi

n 
hi:mi

n 
h:mi

n 
óra h:min óra h:min h:min óra 

 

I. 

1 7:00 16:25 30:0
0 

30,00 115:5
0 

115,83 145:50 

444:05 
444,0

8 

 
2 7:00 16:40 

30:0
0 30,00 

113:2
0 113,33 143:20 

 
3 6:55 16:50 

33:0
0 33,00 

121:5
5 121,92 154:55 

 

II. 

1 6:40 17:05 
29:1

0 29,17 
106:4

0 106,67 135:50 

366:00 
366,0

0 

 
2 6:25 17:20 26:4

0 
26,67 104:1

0 
104,17 130:50 

 
3 6:00 17:35 19:2

0 
19,33 80:00 80,00 99:20 

 

III. 

1 5:45 17.50 21:4
0 

21,67 97:30 97,50 119:10 

352:30 
352,5

0 

 
2 5:30 18:05 19:1

0 
19,17 95:00 95,00 114:10 

 
3 5:10 18:20 

18:2
0 18,33 

100:5
0 100,83 119:10 

 

IV. 

1 5:45 19:40 
13:2

0 13,33 87:30 87,50 100:50 

287:30 
287,5

0 

 
2 5:30 19:55 

10:5
0 10,83 85:00 85,00 95:50 

 3 5:10 20:10 8:20 8,33 82:30 82,50 90:50 

 

V. 

1 4:50 20:25 5:50 5,83 78:20 78,33 84:10 

246:45 
246,7

5 

 2 4:40 20.45 2:30 2,50 76:40 76,67 79:10 

 3 4:25 20:50 1:50 1,85 81:35 81,58 83:25 

 

VI. 

1 4:10 21:00 0:00 0,00 71:40 71,67 71:40 

213:20 
213,3

3 

 2 4:10 21:05 0:00 0,00 70:50 70,83 70:50 

 3 4:10 21:05 0:00 0,00 70:50 70,83 70:50 

 

VII. 

1 4:20 21:05 0:00 0,00 72:30 72,50 72:30 

233:40 
233,6

7 

 2 4:30 21:00 0:00 0,00 75:00 75,00 75:00 

 3 4:40 20:50 1:50 1,83 84:20 84,33 86:10 

 VIII 1 4:55 20:30 5:00 5,00 79:10 79,17 84:10 275:10 275,1
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. 2 5:05 20:15 7:30 7,50 80:50 80,85 88:20 7 

 
3 5:20 20:00 11:0

0 
11,00 91:40 91,67 102:40 

 

IX. 

1 5:35 19:35 14:1
0 

14,17 85:50 85,83 100:00 

317:30 
317,5

0 

 
2 5:50 19:15 17:3

0 
17,50 88:20 88,33 105:50 

 
3 6:05 18:55 

20:5
0 20,83 90:50 90,83 111:40 

 

X. 

1 6:20 18:30 
25:0

0 25,00 93:20 93,33 118:20 

382:00 
382,0

0 

 
2 6:35 18:20 

26:4
0 26,67 95:50 95,83 122:30 

 
3 6:45 17:55 

33:0
0 33,00 

108:1
0 108,17 141:10 

 

XI. 

1 6:05 16:35 30:0
0 

30,00 105:0
0 

105,00 135:00 

416:40 
416,6

7 

 
2 6:20 16:25 30:0

0 
30,00 109:1

0 
109,17 139:10 

 
3 6:30 16:20 30:0

0 
30,00 112:3

0 
112,50 142:30 

 

XII. 

1 6:45 16:10 
30:0

0 30,00 
115:5

0 115,83 145:50 

455:35 
455,5

8 

 
2 6:55 16:10 

30:0
0 30,00 

117:3
0 117,50 147:30 

 
3 7:00 16:15 

33:0
0 33,00 

129:1
4 129,23 162:14 

 
Évi 

        
615,4

9   
3 

375,21   
3990:4

5 
3990,

8 

            
 


