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amely létrejött egyrészről a NYiR\ry Nonproíit Kft. (4400 Nyíregyháza Túár v 2,-4., adósám:
103633l5-2-15, cégieryzékszám: Cg:|5-09-060275, képviseló: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető), mint
megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) másreszről a
BERETTYO-VILL BT. (szék}ely: 4251 Hajdúsámson, Martinka, Kastély u.23., adőszám:21363539-
2-09, cégieryzékszím: Cg: 09-0ó-011438, képviselő: Banit Sandor ügwezetö), mint vállalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerződés megJ<ötésének előzménye:

A Megrendelő 2022. február 14. napján a Kbt. l12. § (l) bekezdés b) pontja alapjrin nyílt közbeszerzési
eljárást indított.
A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás sorián az es/etlen érvényes ajánlatot nyújtotta be, ennek
eredrnényeként j ött létre a szerződés.
A NYiRW Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzaának l00 %-os tulajdonában
áltó gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött közszolgáltaási szerződés alapján a NYÍRW Nonprofit
Kft. látja el Nyíregyháza város közvilágításával kapcsolatos fe|adatokat.

l .) Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Nyíregyháza városkózigazgatási területén a
közvilágíkísi aktív elemek teljeskörű üzsmeltetési és karbantartrási munkáinak elvégzését a
közbeszerzési eljárásban rögzített műszaki tartalom alapján. A teljeskörü közvilágítás üz€meltetés és

karbantarLás az alábbiakat fog|alja magában: i.izemvitel, folyamatos karbantarlás,Lizemzavar elhárítás.

A közvilágiási lámpatestek darabszáma: l 7.569 db.

Amerrnyiben a lámpatestek szÁma válíozlk, a Kbt. l41. §-ában foglalt szerződés módosítás
fennállásának lehetőségét megvizsgálják a Felek. Amennyiben a vonatkozó jogszabály (Kbt.)
lehetőséget ad a módosításra, a szerződést a Felek módosítjrik, így a vállalkozői dij aváltozás mértékével
módosul, a bekövetkező váltoások áNezetésére azalábbi feltételekkel együtt teljesülése esetén kerülhet
Sor:

- műszakiátadás-átvételieljránís
- berendezés feszültség alá helyezése

2.) Vállalkozói díj: 1.745.-Ft/db/szerződés teljes időtartama + ÁFA

A vállalkozói di1 tartalmazla az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, va|amint a
szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget.

A Vállalkozó ezen felül a szerződés teliesítésével kapcsolatban dijat nem követelhet a 1\i{egrendelőtől.
A Vállalkozó nem jogosult a szerződés idótartama alatt a Megrendelö felé érvényesíteni az á|tala az
elosaói engedélyes részére esetlegesen megfizetendő díjat.

A vállalkozói dij kisámíLási módja:
A Ft/db/szerződés t€ljes időtartama értékét szorozrri kell a szerződés 1 . számú mellékletébon részletezett,
üzemeltetett lárnpatestestek darabszárnával és az eredmény 1ll2-ed része a tá,rryhónapban fizetendő
vállalkoási dij.

A Megrendeló elóleget nem flzet. A számla benl.Lrjüísara a Vállalkozó havonta jogosult. A Szerződő
Felek határozott idejű elsámolásban állapodnak meg, az elsámolási időszak vége minden hónap utolsó
napja. A Szerződő Felek közötti elszámolás idószaki elsámolásnak minősül, íry a sz:írnlák kiállíására
az AFA tv. 58. § az irányadó.
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A számlriú< kiegyenlítése átutalrissal történik, a ftk. 6:130 §, (l) - (2) bekezdése szerint a számla
kézlhezvételétől számitott 30 napon belül történik a pénzügyi teljesítés. A Kbt. l35 § (l), (5) és (6)
bekezdés rendelkezései is irányadóak.

3.) Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6: l55 §. rendelkezései irányadóak.

4,) Megrendelő vállalja, }rory a szerződéskt'téssel egyidejűleg átadja a mur*at,;rületet a VállaIkozónak.

5.) A szerzódés 2022. május 01. napjától - 2023. április 30. napjáig tart.
A jelen szerződés hatílyba lépésének fehétele az OPUS TITÁSZ ÁJamhálőzati Zrt-vel az üzemviteli
negállapodás megkötése.

6.) A Vállalkozó a munkákat I. osáiilyú minőségben, illetve a vonatkozó elóínisoknak, szabványoknak
megfelelően köteles végezni.

?.) A Vátlalkozó kötelezettséget vállal arra" hogy harmadik fél (pl. a lakosság) által észlelt közvilágítási
aktív elemekkel kapcsolatos meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyarnatosan, 24 órás ügyeleti
rendszerben (te|efonon és elektronikus úton) biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert (WF)
üLzemelteti. A Megrendelő részére további lehetőséget köteles biáosítani a Vállalkozó a hibabejelentésre
(telefonon és elektronikus úton), illetve ul ehhez szükséges standard rendsz:ert a Vál|alkozó köteles
üLzemeltetni.
A harmadik fel (pl. lakosság) álíAl a közvlláEíás üzemkészségével, fénytbmis meghibásodásával
k.apcsolatban tett bejelentést a Vállalkozó köteles rögzíten; és a bejelentéseknek megfelelően. a lehető
legrövidebb időn belül a Vállalkozó köteles a hibát elhárítani.
l\ közvilágítás karbantartás hibabejelentő és nyilvántartó rendszer elérhetósége(i): www.berettyo_
l,iI l.hu/hibabejelentes

ti.) A meghibásodott (nem működó) közvilágítási berendezést a Vállalkozó köteles mielőbb, de
legkésóbb a saját felderítésétől, vagy a Megrendelőtől, illetve a harmarlik fél részéről történó
tri babejelentéstől számíív a:

- a kijelölt $lalogost átkelőhelyen, vasúti átkelőhely l00 m-es körzetében, valamint nagy
forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órri.n belül kijavítani, üzemképessé tenrri.

- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhrrl fellépő csoporl]os hiba
(egymás melletti 3 vagy több lámpatest hibája) esetén 8 napon belül,

- egyéb helyen fellépő hiba esetén l4 napon belúl kijavítani, üzemképessé tenni.

9l,)A Vállalkozó köteles a közvilágítási aktív elemek állagának és rendeltetésszerű mükódésének
tlidosítása érdekében szükséges javító, hibaelharítási és karbantartási munkákat elvégezni, köteles a
közvilágítási aktív elemekkel történő szolgáltaiís feltételeit (a szabvány által elismert avulás
fi gyelembevételével) folyamatosan biaosítani,

l0.) A Vállalkozó köteles a bejelentett meghibásodott fényforrásokat - a határidő betartrisát figyelembe
r,éve - javítani és aZ azonos transzformátor körzetbe eső, be nem jelentett. de meghibásodott
íényforrásokat - amerrnyiben arta jogosult, a közvilágítá,si hálózat eryes szakaszainak nappali
bekapcsolásával - az iizemkészség eléréséhez szükséges gyakorisággal bejárással felderíteni és
[. icserélni.

A Megrendeló jogosult és köteles a közvilágítási aktív elemek állapoüínak rendszeres értékelésére, az
elvégzett javítasi, karbantartási feladatok utólagos ellenőrzésére.
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l l.) Felek rögzítik, hogy a fényfonás cseréhez csak új, a láLrnpatesthez teljesítményben és típusban is
megfelelő fenyfonásokat jogosult felhasználni a Vállalkozó. A lámpatest átalakitása más típusra tilos.
Amennyiben a cseréhez sziikséges anyagok beszerzése határidőn beltiLl, va$l egyáltalrin nem lehetséges,
vállalkozó köteles Megrendeló képviselőjével egyeztetni a beepítendő anyagok vonatkoásában.

l2.) A Vállalkozó a karbantartási és ü zemzavatelhárítási feladatok ellátása során I. oszhílyíl anyagokat
hasaálhat fel.

13.) A szerzódés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalul üzemeltetés feltóteleit
köteles a Vállalkozó biZosítani. A karbantartasi munkákat ús/ köteles elvégemi a Vállalkozó, ho5, a
lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biáosítsa. A Vállalkozónak
a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a
tevékenység a lehetö legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és
költségtakarékos módon történjen,

14.) A Megrendeló és a Vrlllalkozó megállapodnak abban, hory a közvilágíüásra vonatkozőan azMSZ
EN l320l l4 sz. szzbvány ajánlásait veszik figyelembe.

l5,) A Fetek rögzitik, hory a szolgáltatási iizemkészség szintmérésének és a fényeósség mérésének
módszertanát a szenődés 2. sz. melléklete tartalmazza-

16.) A Megrendelő lámpatestenként számítva minden megkezdett késedelmes nap után 2.000.-Ft,
késedelmi kötbért állapít meg, melynek felső haüá,ra ateljes éves el|enszolgáltatási díj 1ll2-nek 30 o/o-a.

A késedelmes teljesités esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem
mentesít.
A kötbér követelése mellett Megrendeló érvényesítheti az aá meghaladó kárát és a szerződésszegésből
eredó eryéb jogait is.

17.) A munka elvégzeséhez szükseges anyagokat és eszközöket Vállalkozó saját költsegén biztosíüa.
Vállalkozó kijelenti, hogy |egalább 2 íö KIF csatlakozó és közvilágítási F AM (vagy ezzel egyenértékű)
minősítéssel rendelkező, valamint legalább l iö villarnosmérnök végzettségű munkavállalóval
rendelkezik.
Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szúkséges FAM eszközök és
védőfelszerelések a rendelkezésére állnak, illetve a közvilágítási aktív elemek szereléséhez legalább l
db 15 m munkamagasságú kosaras emelóvel rendelkezik, az ett igazoló iratokat a szeródés
megkötésekor köteles Vál|alkozó bemutatni a Megrendelő részére.

l8.) Vátlalkozó köteles a munka elvégzése során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező
keze|őhöz történő elsállíttatására.

19.) Vállalkozó a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, illetve szakértelemmel
rendelkezik.

20.) A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok megszervezése, a munkaterület
kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felüryelete a Vállalkozó feladata.

21.) A Vállalkozó köteles a Megrendelő által interneten elérhető közvilágíás hibajelentő és karbantartás
nyilváLrttartó rendszert üzemeltetni- A nyilvántartó rendszer csoportosítsa és jelölje meg a hibajavítási
feladatokat a hibaelháriásra meghatározott idötartam szerint (48 óra, 8 nap, 14 nap). A Vállalkozó
köte lezi magát, ho w azlúzemeltetetl rendszer alkalmas a Megrendelö részére a hibalista megtekintésére,
a hibalista kezelésére (szerkesztés, rendezés, törlés), valamint havi és éves hibajavítrÁsi statisáika
lekérdezésére.
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2?-.| A Y á|lalkozó vállalja" hogy a Megrendeló hálózaán csak a megfelelő vizsgával rendelkező
m unkavállalóival végeztet múnkát.

23,) A Megrendeló jogosult a közvilágítási aktív e]emek teljeskörű üzemeltetésének és

karbantartásának, valamint az előírt minőségi paraméterek betartasának folyamatos ellenőrzésére.

2,1,) A Vállalkozó köteles a vonatkozójogszabályokat, az érvényes szabványokat, műszaki irányelveket
és e[őírásokat, valamint a technológiai utasíáSokat maradéktalanul betartani.

2.5.) Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó
a szerződés megkötésének időpondában majd a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, (a megnevezésen túl az elérhetőség valamint a képvise|etr€ jogosult
nreg|elölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének
iclőtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozők bejelentésében közölt adatainak
változásáról. A Vállalkozójelen szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesitéséhez
nem vesz igénybe aközbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alválla]kozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgl felel, mintha a munkát maga végezte volna.
A lvállalkozójogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan krlrért is, amely anélkül nem
következett volna be.

26.) A munkavégzés folyamatosan lehetséges. A Felek megegyeznek, hogy a Vá|ialkozó
nrunkaterületónek balesetmentes üzemvitele a Vállalkozó kötelessége, a rnunkálatokat végzők
nrunkavédelmi kioktatásával együtt. Baleset esetén mindennemű felelósség a Vállalkozót terheli.

27.) Aki a szerződés megszegésével a másik fé|nek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a
felelósség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
idópontjában elóre nem látható körülmény okoáa és nem volt €lvárható, hory a körülményt ell(erülje,
vagy a kIírt elhárítsa.

Níegrendelő városüzemeltető tevékenysége a társadalom sáles körét ériníi, ezért Vállalkozó
szerzódésszegésének következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért
\'állalkozó köteles helytállni (különösen a nem, illetve nem megfelelően üzemeltetett, illetve
karbantartott közvilágítási berendezések által okozott károk, balesetek esetén),

28.) Amennyiben Vállalkozó nem megfelelő, vagy késedelmes teljesítése következményeképpen
harmadik fél kárt szenved el, mindennemű felelősség Vállalkozót terheli,

29,) Szerződő Felek a szerzirdést határozott időtartamra kötik, amely a határozott idótartam elteltéVel,
s:zerződésszerű teljesítést követően megszűnik.

30.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő egyszeri írásbeli
fr:]szólíása ellenére az elmaradt munkát nem vagy hiányosan teljesíti, vagy amennyiben nem áll
rendelkezésére a szükséges a l7.) pontban rögzített személyi és üírgyi feltétel, a Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali haállyal felrnondani, illewe saját költségén a munkát elvégeztetni, melynek
többletköltségét a Vállalkozó feléjogosult érvényesíteni a kötbér követelés érvényesítése mellett.

\'állalkozó jogosult jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, minden olyan esetberr, ha
N'Iegrendelő a szerződésben vagy a közbeszerzési dokumentum alapján válla]t kötelezettségeket jelenős
nrértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasaja).
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3l.) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendelő köteles a szerzödést
felmondani, ha

a) a Vállalkozó vonatkoásában közvetetten vagy közvetlenül 25%_ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeíyezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Yál|alkozÁ közvetetten vagy közvetlenül 25Yo-ot meghaladó tulajdoni IÉszesedést szerez

valameIy olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg
aKbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

32.) A Felek a Kbt.i36.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol
el a szerződés teljesitésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés /ra-
tál alpontja szerinti fehételeknek nem megfelelő üársaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó köteles a szerzódés teljesítésének telies időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számá,ra rnegismerhetővé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekől a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

33.) Kapcsolattartó szernélyek:

A Vállalkozó részéről:
Néy: Barát Sándor

A Meerendelő részéről:

NéE Botos Sándor
Cím: 425 | Hajdúsrá,Lrnson-Martinka, Kastély u.23. Cím: 4400 Nykegyháza, Tüzér u 2-4.
Telefon: barat@berewo-vill.hu Telefon:06-30/590-0823

34.) A Szerződő Felek megál|apodnak abban, hory a jelen vállalkoási szerzódésből eredő esetloges
vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménlelensége esetén kikötik a nyí:regyházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik
magukat.

35.) Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezőt j óváh agyőIag irlák alá,

ftvlRvv Nonprofit fift,
4{00 N5,1rt6,1rár*, Tüzér u, r"i,§á

.1-

8'"",r

fu,
Merenflelő



1. számű rnelléklet

l:Jl8. évi, 16,709 db lánrpát tarlalmazti áJlornányi pdfdokumentumot kiegészító táblazat

lt.iizviláeítási állományi változás (20l8.) növeknrény
Önk.

Lámpa

növekrnény
E.On
lámpa

csökkenés
E.On
lámpalylegnevezés

]}enczúr tér belső 23

]}essenyei tér belső lz8 )

íizarvas u. l9.. 4-es Huszárok útia eyalogátkelők 4

Pazonvi tér mindkét oldal (1+2 Hofeka Gloria) J

]iokos (5), Tárogató (5) (Játék u.-tól É) l0
l(iizvilásitási hálózatb(ívítés 2018.

Biharitanya-Antalbokor (Bihari tanyától K) 6

Fenyő u. (E-i vége sűrítés) 6

Lapály u. (Kulcsrár u. felőli 4 db) 4

Szamos u, (első szakasz Westsik felől) J

Mandabokor I. (01046117 melletti 3-as és 5-ös oszlop) 2

Ószőlő 32-34. iátszótér 5

Futci kiiz teljes 4

Kőlapos bejrárati kétoldali buszrregállók (4),
Úierő u. eleie (2), Úierő u. 3. szám előtt (1)

Cuczor Gergely u. K-i vége J

Csősz u. 9. (OTR melleti L5,6) 1

Deák F. u. 48. 1

Vincellér u. (2,6,8-as oszlopok, kereszteződés i9lA oszl.) 4

Ereszal|a u. felé 36-os sz. főút busnnegállótól 2

Dióliset (Sprániel-Karéi között) 4

Boxer D-i vége 2

Naspolva (2, 4.5,1. '9 és l 1. sz. oszlopllk) 6

Krúdy Gy.u. sportpálya (Zelk isk. mösött)

l]ottván (3). Sóstói (2) pvalosátkelők 9

]]ethlen-Mező csomópont 9

()sszesités 250 9 8

l ámpaszám 20l8.
'I eljes növekmény
-|'eljes csökkenés

,1,Ilornánvi vált,

Jlámpaszám 2019.

16 709

259

8

251

16 960

db

db

db

db

db

lKiizviláeítási állománvi változás (2019.) növekmény
Önl<.

Lámpa

növekmény
E.On
lámpa

csökkenés
E.On
lámpall{egnevezés



Barnamezős beruhriaás

u. Bánki D. iskola előtt
Bethlen G. u. Búza u.

4-es Iluszárok u. Lázár K.l

Szarkaláb u. - Fénves u.

Kese|vűs dűlő l6,

Schmidt M. u. 1.sz.

Rókabokori út (100W) z

Rókabokori út (150W)

vasvári pál u.
,l

vasvári pál u. 2

Nvusati elkerülő Jt

Szélsőbokori körforp. í1 00W) 2

Szélsőboroki körforp. í1 50W) l4
koránvi u. sóstóhegv csp. 2

Koránvi u. Csi|lawirás u. csn. l
Koránvi u. Kalevala stnv. Cso. ]

2

z
semmelweis u. cvalosátkelő 2

Törzs u. Semmelweis u. körforp. 18

2

szarwas u. cvalosátkeló 2

szalas u. cvalosátkelő 2

westsik y. u. szesélv u. svalopátkelő 2

Buii u. körfors. 30

Debreceni u. Tünde u. Kállói u. keréknárút 56

Közvilásítási hálózatbővítés 2019.

Árpád u. - Maüch u. sarok 1

1

Szamóca u., Lengő u, 5

Csobolvó u. 46. l

Makay Iswán u. 8

Tulipán köz 2

Salamonbokor 42. l
Pásztor u. z
Százszorszép u. 3

Epreskert u., Krúdy gimnázium mellett kondipark 3

vörösmarty tér 4

cseresznvés u. 2

Borsószer u. 5

Irisz u. 6

l

Bem u. 3ó. l
Szivárlány u.29-37 . 2

Eötvös isk.melletti átiáró. Unsvár stnv. - Oszóló u, 6

2

Nád u. átkötó u. 5

Vitorlás u. 9. l

Meqqves u. 12



Iiszatá tr, 40, és 66. 2

Prós u, 5-9, 2

Eiorsos u. 15. l

lrrvácska u,3. 1

F.ossuht tér. Római tenrplorn előtt l2 fén,,,osz]op l2

1.ollégium u., Nyírszólós sporrpál;"a 4

összesités 349 3 0

I-ánrpaszám 201 9.

T,:lIes növekrnény
'f,:l.jes csökkenés

Á llrlmán;,-i vált.

Lámpaszám 2020.

Lá,ln paszám 2020,

Te,lies növekrnén_v'

Toljes csókkenés

Á 1]Jmán} i vált.

Lrinpaszám 2021.

16 960

) )l
0

352
17 312

db

db

db
db

db

1,7 312

13

24

17 336

db

db

db

db

db

K,ii;rviláeítási állományi változás (2020.) növekmény
Önk

Lámpa

növeknény
E.On
lámpa

csökkenés
E.On
lámpaN[egnevezés

Gá]lya utca 4

Csralád u. - Szalas u. körforgalon 10 2

Család u. - Belső klt. körforqalom 1l 1

K.orányi u. - Csaló köz körforgalom 12 7

X.ölzvilágítási áUománü változás (2021.) növekmény növekmény csökkenés
Onk.

Lámpa
E.On
lámpa

E.On
lámpa

Alsóbaduri u. 121 3

katica utca, szöcske utca 8

S jtány u. 5/a l

F|r;:esbokor 8. 2.

Jlrnos bokor.l3. 1

Tiszavasvári-Sulyránbokor busmreg. 2

T.e:l él utca_ Anta]bokor 7

Írisz utca (konábbarr kivitelezett szakasz foll.taüása) 3

K,erités u 25. Rozsrét iskola buszforduló 3

Sátor utca (sűrités, benne igénylő 39 szám) 5

Csongor utca (sűrités) Westsik v. u. 1 ütem 16

K rrcs köz 42/b l

FlLl, A. u. 1

Sl)ltéSZ ulca 1

N[esnevezés

8



Bem utca

Pető utca 55.. MálWa utca. Moha utca

Tiszafa 5 l, és 34-36.

LehárF.l7-21lB

M. l óés l8 között Bukarest u. felé

Tamási A. Házak között

Törzs 58-74. belső, Örökösftrld 222001113 hrsz. Móra iskola

Diák utca34. Szatrnári u. 9.

Tacskó utca 6. . Asár utca 55.

9



utca l

}:á|lói utca Tünde utca csomópont ]6

l-ámpaszám 202 1 17 336 db

Telies növekmény zJ) db
'l'elies csökkenés 0 db

Állományi vált. 233 db

Lámp,aszám 2022. 1,7 569 db

10



2, számú melléklet:

szol sál tatas i üze mkészs és sz int mé rés módszert una :

Az üzemkészség szintmérés mintavételes eljáráson alapul.
A milául szolgáló városrészt, utcákat vé|etlenszerűen kell kiválasaani. A minta narysága érje el a
telepüIésen lévő fényforrások 10%-át, és tartalm azzon 1700-2O00 db fényforrráLst. A kiválasáott mintát
üzemidőben, egy éjszaka alatt kell lejámi.
A bejárás során meg kell számolni a mintában található összes fényforrás| valamint a nem világíó
fényforrásokat. A szakasáiba miatt nem világító fényfonások nem képzik részét a megvizsgált
mintárrak.
Az üzernkészség sÁmítása: a mintában talált nem világító fényforrások darabszáma és a mintíban lévő
összes fényforrás darabsámának aránya százalékban kifejezve.
Az iizemkészség mérést negyedévente kel| elvégemi.
Az elérendő üzemkészség 95%.

F ényerő s s é g mérés módsz ertana :

A fényerósség mérés általában a lrlmpatestek szemrevételezésén alapul, vitís esetben méréssel
ellenőrizhetó.
A kiválasztott városrész, utcák bejárása során össze kell ími minden olyan lámpatestet, amelyrrél a bura
és a tükör avulásából sármazó megvilágíás erósség csökkenése.jelentós mértéke tapasztalható.
A mérést üzemidőben, ery éjszaka alatt kell elvégemi.
A vállalkozó vállalja, hogy a felmérésben szereplő lámpatesteknél a szükséges csereket, illetve
tisáíLísokat l4 napon belül elvégzi.
Abban az esetben, ha a lámpatestek alkatrészei nem kaphatók kereskedelmi forgalomban, a vállalkozó
értesíti a megrendelőt ajavítások módjrá,ról és időpontjáról.

Ll


