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A közbeszerzési értesítőből tudomást szereztünk arról, hogy Diósd önkormányzata a településen
közvilágítás korszerűsítést kíván végrehajtani. Az energiamegtakarítást célzó kezdeményezésüket
üdvözöljük, de a magyarországi világítástechnikusokat tömörítő országos szakmai szervezet
(Világítástechnikai Társaság) nevében jelezzük, hogy a kiírással kapcsolatosan szakmai aggályok
merültek fel. A kiírásban tételesen megfogalmazzák, hogy milyen típusú és teljesítményű
fényforrásokat, lámpatesteket milyen teljesítményű LED-ekre kívánnak lecserélni, de nem szerepel,
hogy ezekkel a termékekkel milyen világítástechnikai követelményeket kell kielégíteni. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy - bár a LED technológia sok előnnyel járhat - jelenleg még nem léteznek olyan LED-es
termékek, amelyek a kiírásban szereplő feltételekkel ugyanolyan világítási paramétereket
eredményeznek, mint a kiváltott fényforrások, lámpatestek. Ebből adódóan amennyiben a kiírás
szerinti lámpatest és fényforrás cseréket végrehajtják, abban az esetben egészen biztos, hogy az
érintett útszakaszok világítástechnikai jellemzői romlani fognak. Valószínűsíthető, hogy ez a romlás
egyes szakaszokon azt fogja eredményezni, hogy a világítás nem fog megfelelni az érvényben lévő,
útvilágításra vonatkozó MSZ EN 13201 szabvány követelményeinek.
Fentiek alapján, véleményünk szerint, amennyiben a kivitelezés a pályázati kiírás jelen formájának
megfelelően fog megvalósulni, úgy Diósd területén az általános közvilágítási színvonal csökkenése
várható. Felhívjuk tisztelt figyelmüket arra, hogy a korszerűsítés után a közvilágítási berendezésnek az
MSZ EN 13201 szabvány előírásait kell kielégítenie, ellenkező esetben egy esetleges kártérítési
perben a felelősség a szabvány előírásaitól eltérőket terheli, a bíróság őket marasztalja el.
Javasoljuk, vizsgálják meg, hogy az előző korszerűsítési beruházás megtérült-e már (sikerült-e
kifizetni a beruházás költségeit a megtakarításokból). Amennyiben nem, úgy az új beruházás
költségeihez a meg nem térült értékrészt is hozzá kell adni, hogy az új projekt valós megtérülését ki
lehessen számítani. Nyugat Európában már szokásos elvárása az önkormányzatoknak, hogy hasonló
beruházások esetén a nyertes pályázó garantálja a megtakarítás mértékét (pl. bankgaranciával). Ezzel
az Önkormányzatnak biztosított az új beruházás megtérülése.
Javasoljuk, hogy a kiírást vonják vissza, és módosított formában úgy adják ki, hogy abban az elvárt
világítástechnikai követelmények is szerepeljenek.
Egyúttal felajánljuk, hogy amennyiben a kiírás módosításában vagy a település közvilágításának
értékelésében szakmai segítséget igényelnek, úgy Társaságunk készséggel áll az Önök rendelkezésére.
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