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33/2019.(04.16.) számú: 
Kábeltévé hálózat hasznosítására pályázat kiírása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a GVOP 4.4.2 

pályázat keretében megvalósult Izsáki Szélessávú Internet Hálózat értékesítése 

céljából nettó 8.000.000 Ft értékben, a mellékelt pályázati kiírás szerint.  

Határidő: 2019. május 16. 

Felelős: Mondok József polgármester. 

 

 

GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult Izsáki Szélessávú Internet Hálózat értékesítése  

I. rész: Ajánlatkérő  

1.)  

Hivatalos név: Izsák Város Önkormányzata  

Székhely: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.   

Adószám: 15725039-2-03  

KSH statisztikai számjel: 15725039-8411-321-03 

Törzskönyvi szám: 725031 

Képviseli: Mondok József polgármester  

Kapcsolattartó személy: Bak Nándor jegyző  

Telefon: 76/568-060  

E-mail: jegyzo@izsak.hu  

 

II. rész: Tárgy  

 

1.) Az értékesítés tárgya  

Izsák Város Önkormányzata tulajdonában álló GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult 

távközlési hálózat értékesítése.  

2.) A szerződés típusa: 

Adásvételi szerződés.  

3.) Rövid meghatározás:  

Izsák Város Önkormányzata tulajdonában álló GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult 

távközlési hálózat értékesítése.  

4.) Legkisebb ajánlati ár:  
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 8.000.000,- HUF+ÁFA  

5.) Részekre vonatkozó információk  

Ajánlatok kizárólag az Izsák Város Önkormányzata tulajdonában álló teljes hálózatrészre 

nyújthatók be. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.  

6.) Bírálati szempont  

A legmagasabb összegű ajánlat.  

Az értékelés során a legmagasabb összegű ajánlat kerül kiválasztásra.  

III. rész: A részvételre vonatkozó információk. az ajánlat felépítése, alkalmasság  

1.) Az ajánlatok  

A pályázat nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági 

társaság ajánlattevő részt vehet.  

Az ajánlatoknak 3 fő részből kell állniuk.  

Az I. részben kérjük ismertetni az ajánlattevő alapadatait (név, székhely, cégjegyzékszám, 

adószám, hivatalos képviseletre jogosult személy neve, tisztsége, kapcsolattartó neve, 

beosztása, elérhetősége (telefon, e-mail cím)  

A II. részben kérjük megadni az Izsák Város Önkormányzata tulajdonában lévő hálózatrészért 

megajánlott áfa nélküli vételárat forint összegben. 

A III. részben egy rövid (maximum 3 A4-es oldal terjedelmű) szöveges leírásban kérjük 

ismertetni a hálózat jövőbeli üzemeltetési tervét (szempontok pl.: rövid, hosszú távú 

elképzelések, tervezett üzemeltetés, minőségi jellemzők, hálózatüzemeltetés folytonossága, 

zökkenőmentessége, tervezett fejlesztések stb.)  

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:  

 30 napnál nem régebbi cégkivonat,  

 Aláírási címpéldány másolata,  

 Köztartozás mentesség igazolása,  

 Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő csőd, felszámolási vagy végelszámolási 

eljárás alatt nem áll,  

 Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. l. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,  

 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat nyertessége esetén a megajánlott 

vételárat a kiválasztását követő 30 napon belül megfizeti, Műszaki, szakmai 

alkalmasság igazolása a III.2. pont alapján,  

 Nyilatkozat jelen pályázati kiírásban rögzített pályázati feltételek tudomásul 

vételéről, azok elfogadásáról.  

 Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátotta.  
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Az ajánlat elutasításra kerül, ha ajánlattevő a fenti dokumentumok bármelyikét ajánlatához 

nem csatolja, továbbá, ha:  

- nem minősül köztartozásmentes adózónak, csőd, felszámolási vagy végelszámolási 

eljárás alatt áll, nem minősül átlátható szervezetnek, az ajánlati biztosítékot nem 

fizette be, műszaki, szakmai alkalmasságát nem tudja megfelelően igazolni, a 

pályázati feltételeket nem fogadja el, vagy azok elfogadásáról nem nyilatkozik.  

2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás 

feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül minimum 1 adásvétel tárgya szerinti 

hálózat üzemeltetési referenciájának bemutatásával, megjelölve a hálózat elhelyezkedését, 

típusát, az üzemeltetés kezdő (esetleg befejező) dátumát, hogy abból az előírt alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás közlésétől visszafelé számított 36 hónapban 

nem rendelkezik legalább egy szélessávú internet hálózat üzemeltetésében szerzett minimum 

12 hónapnyi üzemeltetési tapasztalattal.  

IV. szakasz: Eljárás  

1.) Az eljárás fajtája  

Az eljárás nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági 

társaság ajánlattevő részt vehet. Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő az 

összességében 3 legmagasabb összegű ajánlatot tevő ajánlattevőt tárgyalásra hívja fel.  

A tárgyaláson az ajánlattevők együttesen vannak jelen. A tárgyalás során ajánlattevők 

értékelési szempont tekintetében módosíthatnak eredeti ajánlatukon, értelemszerűen azonban 

csak az eredetinél kedvezőbb ajánlat megtételére kerülhet sor. A licitküszöb az ajánlati ár 

esetében nettó 1.000.000.- Ft.  

A tárgyaláson 3 licitkört tartunk, amelynek végén a legmagasabb összegű ajánlatot tevő lesz a 

nyertes. Esetleges egyenlőség esetén az az ajánlattevő lesz a nyertes, akinek az eredeti 

dokumentációban benyújtott ajánlata magasabb volt.  

A tárgyalás időpontja: 2019. május 16. 10 óra 

Helyszín: 6070 Izsák, Szabadság tér 1. polgármesteri iroda  

2.) Ajánlatok benyújtásának határideje 2019. május 16. 9 óra  

3.) Ajánlatok benyújtásának módja  

Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton az ajánlatkérő székhelyére címezve kell 

benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni az „Ajánlat az Izsáki Szélessávú Internet Hálózat 

megvásárlására, felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. 05. 16. 9:00-ig tilos” 

szövegezést. Ajánlatkérő csak a határidőben beérkezett ajánlatokat veszi figyelembe az 



 

4 

 

értékelés során, az elkésett ajánlatok automatikusan elutasításra kerülnek. A határidőben 

történő beérkezés biztosítása minden esetben az ajánlattevő felelőssége.  

3.) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: Az ajánlatok kizárólag magyar 

nyelven nyújthatók be.  

4.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap. Az ajánlati kötöttség nem zárja ki 

azt, hogy ajánlattevő az ajánlatkérővel folytatott tárgyalás során az eredeti ajánlatánál 

kedvezőbb ajánlatot tegyen.  

5.) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2019. május 16. 9 óra  

Helyszín: 6070 Izsák, Szabadság tér 1. polgármesteri iroda  

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő és az ajánlattevők lehetnek jelen.  

Az ajánlatok felbontása során kizárólag az ajánlattevő neve, címe és az értékesítésre tervezett 

hálózatrészért kínált nettó ár kerül ismertetésre.  

6.) További információk:  

Ajánlatot 2 eredeti papír alapú példányban írásban kell benyújtani.  

Ajánlattevő a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.  

A hiányos ajánlat elutasításra kerül.  

Az ár tekintetében a legmagasabb érték (legmagasabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat) az 

ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.  

Ajánlati biztosíték:  

Ajánlatkérő 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati 

biztosítékot átutalással kell megfizetni Izsák Város Önkormányzatának 11732112-15340151-

00000000 számú számlájára „Ajánlati biztosíték internet hálózat” feltüntetésével.  

Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés 

megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 

ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítékot vissza kell fizetni az ajánlattevők részére az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, 

vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül.  

Az ajánlattevőnek kötelező érvényű ajánlatot kell tenni.  

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az Izsáki Televízió műsorának továbbítását a 

hálózaton a jövőben vállalja. 
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Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére előre egyeztetetett időpontban iratbetekintést enged a 

GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult távközlési hálózat pályázati és megvalósulási 

dokumentációjába. Az ajánlattevőknek Bak Nándor kapcsolattartónál van lehetőségük 

kezdeményezni az iratbetekintést, amennyiben igényt tartanak rá.  

A távközlési rendszert LRT-COM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1 138 Budapest, Váci út 188.) üzemelteti, továbbiakban Üzemeltető.  

Az ajánlattevő feladata, hogy az Üzemeltetővel felvegye a kapcsolatot és felmérje, hogy a 

hálózat mellett a hálózattal összeköttetésben lévő Üzemeltető tulajdonában álló hálózati 

elemek, a központi eszközök, előfizetői bekötések, végberendezések állapotát.  

Az Üzemeltető tulajdonának esetleges megvásárlása és a hálózat felhasználásával kiszolgált 

előfizetők átvétele az ajánlattevő feladata.  

 

Nyomatékosítani szeretnénk, hogy a kiírás egy vegyes szerkezetű hálózat értékesítésére 

irányul. Ez azt is jelenti egyben, hogy az esetleges értékesítés során, az átállás 

lebonyolításához hatékony, minden részletre kiterjedő, valószínűsíthetően háromoldalú 

együttműködés szükséges. A zökkenőmentes átállás lefolytatása és az átállás várható 

időtartamának és esetleges kockázatának meghatározása az ajánlattevők kompetenciája és 

felelőssége.  

 

Kelt: Izsák, 2019. április 16.  

 

 

Mondok József 

polgármester 
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