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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére 

vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás előkészítéséhez indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 

7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata 

a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítéséhez 

indikatív ajánlattételi felhívás közzétételéről 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető fenntartására és üzemeltetésére 
vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás előkészítéséhez e határozat melléklete szerinti indikatív ajánlattételi 
felhívást tesz közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az indikatív ajánlattételi felhívás kiküldésére. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: 2016. április 29. 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 

 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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Tisztelt Vállalkozó! 

 

Ercsi Város Önkormányzata a jövőben közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni 
köztemetőjének üzemeltetése és fenntartása tárgyában. 

 

Az eljárás előkészítése érdekében ezért indikatív ajánlatokat kíván kérni az Önkormányzat, 
hogy a becsült értéket és a szolgáltatás pontos szakmai tartalmát megismerhesse a Kbt. 28. § 
(2) bek. a.) pontja alapján. 

 

A releváns közbeszerzési szabályok az alábbiak: 

 

Kbt. 28. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült 
értékére tekintettel - megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre 
bocsátott közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági 
szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági 
szempontból reális ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése 
során törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet - 
beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható - védelmére és a fenntarthatósági szempontok 
figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére. 
Az ajánlatkérő alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is. 

(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült 
érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A 
vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek 
különösen 

a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, 

c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes 
építési adatbázis, 

f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. 

(3) Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt 
esetekben az ajánlatkérőnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell. 

(4) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, 
hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a 
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közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és 
annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden 
szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását - megtenni a 
verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására 
vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében. 

 

Valamint: 

Kbt. 25. § (7) (…) nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen 
az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 
adatokat közölve kért tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 
bekezdés] vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, 

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 

 

Előbbiek alapján az Önkormányzat felkéri Önt indikatív ajánlat megtételére az 
alábbiak szerint: 

 

AJÁNLATKÉR Ő 

 

Ercsi Város Önkormányzata 

(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  

Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 

További felvilágosítás: László Ferencné 

Fax: 06/25/515-601 

e-mail: laszlone@ercsi.hu 
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ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK: 

 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény; 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 1.) Korm. rendelet; 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 
27/2015. (XI. 6.) önkormányzati rendelete. 

 

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

Hatálybalépést követő 60 hónap 

 

A TELJESÍTÉS HELYE 

 

2451 Ercsi, Szent István út, 1270. hrsz. 

 

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése: a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos 
fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetve 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései alapján történik. A 
teljesítés során évente két számla benyújtására van lehetőség.  

Az elszámolás elfogadásának feltétele az elszámolást megalapozó hiteles analitikák 
rendelkezésre bocsátása, azok ellenőrzésének lehetővé tétele. A temető üzemeltetés, valamint 
fenntartás mellett az adott időszakban végzett temetési szolgáltatások részletes, elkülönített 
nyilvántartásának bemutatása, ellenőrzésének lehetővé tétele is feltétele az Önkormányzat 
részéről a számla befogadásának. 

 

Kérjük, hogy az alább csatolt mellékleteket szíveskedjenek nekünk visszaküldeni az 
ajánlatkérő bármely elérhetőségén 2016. május …………. napjáig! 
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1. Melléklet 

 

 Ajánlattevő neve, székhelye 

  

 

1. Indikatív ajánlat tárgya: köztemető üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátása 

 

2. Az indikatív ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Nettó ajánlati ár Ft 

 

 

 

 

Kelt: 

 

  ______________________  

Cégszerű aláírás 
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2. Melléklet 

A szakmai tevékenység részletes leírása az1999. évi XLIII. törvény, a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet és a 27/2015. (XI. 6.) önkormányzati rendelet alapján (mely alapján pontosan 
számszerűsíthető ajánlat adható):  

4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLET ŐLEG MENNYISÉGE 

 

Ercsi köztemető:4 ha 8734  m2  

Ajánlattevő feladata: 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét; rendelkezésre áll, tűri a jogszerű 
használatot, egységesen azonos feltételeket biztosít, nem diszkriminálhat. 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, 

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, 

tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) 
karbantartását és működteti azokat; 

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető 
nyitását, zárását; 

f) Vezeti a sírhelynyilvántartást, megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
g) folyamatosan biztosítja a temetőlátogatók érdemi tájékoztatását.; 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, a murvás utak profilozását, 

kátyúzását, szükség szerinti anyag pótlását, évente minimum áprilisban és októberben. 
szükség szrinti síkosság mentesítését és a hó-eltakarítást. A nem szilárd burkolatú 
parkolók szükség szerinti karbantartása, kátyúk javítása, szükség szerinti feltöltése.  A 
parkolók a kerítésen kívüli rézsük, árkok (csatlakozó önkormányzati padkáig, úttestig) 
karbantartása. 

j) a vízvételi lehetőség megteremtése, a vízvételi helyek karbantartása, valamint a 
ravatalozó épület összes helyiségének , évenkénti egyszeri meszeléséről és rendszeres 
takarításáról. A hűtő berendezés megfelelő, rendszeres karbantartása, üzemeltetése. a 
szerződés teljes időtartama alatt az első és utolsó évben a külső ereszdeszkákat és a 
látható külső faszerkezetek tisztítása, szakszerű felület védelme, teljeskörű felújítása. a 
bádogos szerkezetek, ereszcsatornák szükség szerinti tisztítása, pótlása.  

k) a temetőt határoló kerítés karbantartása, javítása, pótlása, festése,a szerződés 
időtartama alatt egyszeri lefestése. A vizes helyiségben az épületgépészeti 
berendezések karbantartása, pótlása.  

l) lépcsők javítása, karbantartása,  
m) padok javítása, karbantartása szükség szerint, valamint  a szerződés időtartama egy 

alkalommal történő lefestése. 
n) heti rendszerességgel a hulladékgazdálkodó céghez igazodva összegyűjti és 

elszállíttatja a szelektíven összegyűjtött hulladékot; olyan gyakorisággal, ahogy az a 
megfelelő látszati kép és higiénia biztosítása miatt szükséges; 

o) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
p) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 
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elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 
q) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 
r) vezeti az előírt nyilvántartásokat 
s) Különösen kiemelt feladata valamennyi út és parkoló gyommentesítése, rendben 

tartása; gondoskodik a fűnyírásról évente minimum hat alkalommal. A cserjék, bokrok 
nyírása, ritkítása; a fák szükség szerinti gallyazása; virágágyak kapálása, 
gazmentesítése, kezelése; sövények nyírása; növényvédelem biztosítása; kiemelt 
szegélyek kezelése; a lehullott lomb gyűjtése, elszállítása; mindenkori takarítása 
karbantartás során fokozottan vegye figyelembe a húsvéti és halottak napi feladatokat. 

t) folyókák tisztítása, 
u) kísérőjárdák gyomtalanítása, akadálymentesítése. 

 
Az ajánlattevő egyéb opcionális javaslatai.  

 

 


