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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286144-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények
2013/S 164-286144

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
AK01322
Csepeli átjáró 1-3.
Címzett: Pap Zoltán ügyvezető
1203 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12384110
E-mail: bdk@bdk.hu
Fax:  +36 12384323
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bdk.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Fő tevékenység
Villamos energia

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
LED fényforrásos közvilágítási lámpatest beszerzésére irányuló szállítási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286144-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:bdk@bdk.hu
www.bdk.hu
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II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
LED fényforrásos közvilágítási lámpatest beszerzésére irányuló szállítási szerződés.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
31520000, 31712341

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Ajánlatkérő Budapest két - Ajánlatkérő által kiválasztott -, elavult közvilágítással rendelkező helyszínén
innovatív LED fényforrású közvilágítási lámpatestekkel világításkorszerűsítést kíván megvalósítani a jelenlegi
lámpatestek cseréjével.
Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi műszaki paraméterrel
rendelkező LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása.
A megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattevőknek az adott helyszínekre komplett világítási megoldást
kell tervezniük az ajánlat előkészítése során („világítás számítási terv”). A világítástervezéshez szükséges
részletes műszaki követelményeket - beleértve a kiválasztott területeken belüli utakra, utcákra és gyalogutakra
vonatkozó, az MSZ EN 13201 sz. szabvány szerint meghatározott világítási helyzeteket és világítási
osztályokat, továbbá az adott világítási osztályhoz hozzárendelt világítástechnikai paramétereket - az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
A világítástervezés és a LED fényforrású közvilágítási lámpatest kidolgozása/megajánlása során az
oszlopgeometria, illetve a lámpatestek tartószerkezete és annak paraméterei adottak, azon módosítani/
változtatni nem lehet. A részletesebb műszaki adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A teljesítés során a megajánlott és leszállított lámpatestek felszereléséről az Ajánlatkérő gondoskodik, azonban
Ajánlattevőnek biztosítania kell műszaki szakértő jelenlétét, aki irányítja a lámpatestek felszerelését és helyes
beállítását
A fenti feladatokat az alábbi területeken kell elvégezni:
I. rész: Budapest, I. kerület Vérmező Park: 37 db LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása,
II. rész: Budapest, II. kerület Árpád fejedelem útja (Margit híd - Zsigmond tér között): 64 db LED fényforrású
közvilágítási lámpatest szállítása.
Ajánlattevőnek a LED fényforrású közvilágítási lámpatesteket a szerződés aláírását követő 45 napon belül kell
leszállítani.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)
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Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása - Budapest, I. kerület Vérmező Park
1) Rövid meghatározás:

37 db LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása - Budapest, I. kerület Vérmező Park.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
31520000, 31712341

3) Mennyiség:
37 db LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)

Rész száma: 2
Elnevezés: LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása - Budapest, II. kerület Árpád fejedelem útja (Margit híd -
Zsigmond tér között)
1) Rövid meghatározás:

64 db LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása - Budapest, II. kerület Árpád fejedelem útja (Margit híd
- Zsigmond tér között).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
31520000, 31712341

3) Mennyiség:
64 db LED fényforrású közvilágítási lámpatest szállítása.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka:
Mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt
átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés
alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. A
teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére
vonatkozó igényét fenntartja. A biztosíték határidőre (szerződés hatálybalépése) történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
2. Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítéka: mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
5 %-a, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel vagy banki
készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását
tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A biztosíték határidőre (teljesítés időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
Jótállási idő: Bírálati részszempont (2. részszempont), ekként annak mértéke a nyertes Ajánlattevő megajánlása
alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben Ajánlattevő/nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát,
és a jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékát jelentő biztosítékot az előírt pénzösszegnek
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az ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével kíván rendelkezésre bocsátani, úgy azt az
Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a jótállási biztosíték esetében a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési
számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön
biztosításra.
A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.
3. Késedelmi, hibás teljesítésre vonatkozó és meghiúsulási kötbér:
késedelmes teljesítés esetére vonatkozó kötbér: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/napnak
megfelelő összeg, maximum az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér mértéke
a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10 %-a. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy
érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt is köteles a Szállító kötbért fizetni, melynek
mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A kötbérekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az
ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 130. § (1), és (5) bekezdésében; a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében, illetve az Art.-ben és az ajánlattételi
dokumentációban rögzített fizetési feltételek szerint.
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. § szerint kell nyilatkoznia (az ott
meghatározott esetben igazolnia), hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok
hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik
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a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt
alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat
mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a
szervezet nem tartozik
a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia
kell:
P.1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
— a számlavezetés kezdő időpontja,
— a felhívás feladásától visszafelé számított egy évben volt-e sorban-állása, ha igen, hány alkalommal, és
alkalmanként meghaladta-e a 15 napot.
P.2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1) A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított egy évben 2 ízben 15 napot meghaladó sorban állása volt.
P.2) Ha a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három lezárt
üzleti évben összesen nem érte el:
— I. rész esetén: nettó 30 000 000 HUF-ot,
— II. rész esetén: nettó 50 000 000 HUF-ot.
Amennyiben Ajánlattevő a P/2 -ben több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott
részek közül azon rész követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb az
árbevételre vonatkozó elvárás.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 55. § (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a más szervezet
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
1) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2) az előző a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. (1) bekezdésben
foglalt szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek:
M.1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell - a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti
lámpatestek szállítására vonatkozó referenciát. (A nyilatkozatot / igazolást olyan adattartalommal kell megtenni /
csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szállítás
mennyiségére utaló adat (db) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e.
M.2) Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell
a megajánlott lámpatestek mintapéldányát, valamint a világítási számításokkal alátámasztott leírását.
M/3) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján csatolnia kell a lámpatestek
gyártása és/vagy lámpatestek forgalmazás tevékenységi területre vonatkozó ISO 9001 tanúsítványt egyszerű
másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát
egyszerű másolati formában (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1) A felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben összesen nem rendelkezik az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
I. rész esetén: legalább 40 db az Európai Unió országaiban szállított, közbeszerzés tárgya szerinti (LED
fényforrású közvilágítási lámpatest) lámpatest szállítására vonatkozó referenciával.
II. rész estén: legalább 60 db az Európai Unió országaiban szállított, közbeszerzés tárgya szerinti (LED
fényforrású közvilágítási lámpatest) lámpatest szállítására vonatkozó referenciával.
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy az 1. és a 2. rész esetében meghatározott
LED fényforrású közvilágítási lámpatestek mennyisége összeadódik, ebben az esetben 100 db LED fényforrású
közvilágítási lámpatest szállítására vonatkozó referenciával kell igazolni az alkalmasságot.
M.2) A független szakértői értékelés alapján a megajánlott lámpatestek nem felelnek meg -mintapéldány
alapján - a felhívásban és a dokumentációban foglalt műszaki feltételeknek, valamint a világítási számításokkal
alátámasztott leírás nem felel meg a MSZ EN 13201 szabványnak.
M/3) Nem rendelkezik lámpatestek gyártása és/vagy lámpatestek forgalmazás tevékenységi területre
vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
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ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
1) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 40
2. Jótállási idő hossza világítótestre (min. 5 év, max. 14 év). Súlyszám 30
3. Villamos energia megtakarítás (W). Súlyszám 30

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.10.2013 - 10:00
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A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára: 50 000 HUF + ÁFA, azaz 63 500 HUF.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a
szerződéskötéskor az Ajánlatkérőnek OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára
történő átutalással.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
9.10.2013 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 9.10.2013 - 10:00
Hely
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., BDK Kft., I. emelet, tárgyalóterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Abban az esetben, ha
Ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alkalmasság
körében benyújtott a mintapéldány a dokumentáció műszaki részében előírt paraméterektől eltér, úgy az
nem eredményezi az ajánlatának automatikus érvénytelenségét, ebben az esetben Ajánlatkérő teljeskörű
hiánypótlási lehetőséget biztosít, amelynek keretében új - az előírásoknak fentiek szerint megfelelő -
mintapéldány adható be.
2.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a világítás számítási tervet, azaz a DIALUX/RELUX program
keretében készített, a megajánlott lámpatest EULUMDAT adatbázisával végzett világítási számítását.
Amennyiben a a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alkalmasság
körében benyújtott világítás számítási terv eltér a dokumentáció műszaki részében előírt paraméterektől, úgy az
nem eredményezi az ajánlat automatikus érvénytelenségét, Ajánlatkérő a műszaki leírás/számítás tekintetében
teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít , amely keretében új - az előírásoknak megfelelő - világítás számítási
terv adható be.
3.) A lámpatest műszaki leírását és a dokumentáció műszaki részében előírt mérési típusvizsgálati
tanúsítványokat Ajánlatkérő független műszaki szakértő bevonásával fogja elbírálni, illetve a benyújtott
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mintapéldányon Ajánlatkérő független mérési laboratóriumban fog ellenőrző méréseket végeztetni. Ugyanezen
független műszaki szakértő fogja az Ajánlattevő világítási számításainak a vonatkozó szabvány (MSZ EN
13201) szerinti megfelelőségét ellenőrizni.
4.) Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 77. § (2) bekezdésének
megfelelően. Az ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg.
5.) Az ajánlattevőnek csatolni kell:
— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintáját, akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni
kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintáját,
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6.) Az Ajánlattevő, vagy az Alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében
elektronikus vagy postai úton megküldi. A kérelemben kérjük feltüntetni a kérelmező nevét, címét, telefon-
és telefax számát, e-mail címét, valamint a következőt: LED Lámpatestek beszerzése 2013. Az ajánlati
dokumentáció személyesen is átvehető - előzetes bejelentkezés alapján - Ajánlatkérő székhelyén minden
munkanap 9.00-11.00 óráig, a bontás napján az ajánlattétel határidejéig.
A dokumentáció nem átruházható. Ajánlatkérő a dokumentációt a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi
határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
7.) Az ajánlat összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek az ajánlattevőt terhelik.
Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé
vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
8.) Postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postai küldemények elveszéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
9.) Az ajánlatot a dokumentációban foglalt formai követelményeknek megfelelően 1 papír alapú példányban,
továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3 db elektronikus példányban írásban és zárt
csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, székhelyét, a " LED
Lámpatestek beszerzése 2013" feliratot.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző
dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax
útján történik.
11.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális
megállapodás), amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos
arányát, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés]. A megállapodásnak azt
is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.
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Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-
tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
12.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdés és Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell
tennie.
13.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
14.) Az értékelés során adható pontszám: részszempontonként 1-100.
Az értékelés módszere: az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében
egyenes arányosítás, a 3. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2012.6.1. napján kiadott útmutatója
(KÉ 2012. évi 61. szám) A.1.bb) pontja (egyenes értékarányosítás) alapján végzi.
15.) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
körében előírt P.2) pont szerinti teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot Ajánlatkérő leellenőrzi a www.e-
beszamolo.kim.gov.hu honlapon található beszámoló alapján. Erre tekintettel kérjük, hogy a teljes nettó
árbevételről szóló nyilatkozatukat a beszámolóban szereplő - értékesítés nettó árbevétele sorban feltüntetett -
összeggel összhangban tegyék meg.
16.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:
— I. rész esetén: 50 000 HUF,
— II. rész esetén: 80 000 HUF.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani.
Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében:
— az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt átutalást
teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő)
vagy
— az Ajánlatkérő javára szóló eredeti bankgaranciát kell átadni (a bankgarancia érvényességének az ajánlati
kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy
— a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevő,
valamint - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az
ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről rendelkezésre bocsátaniuk.
Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. § (4) bekezdése]
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 25. § (5) bekezdés]
17.) Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
alábbi feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg: P.1),
P.2), M.1), M.2), M/3.
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18.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok
alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére - kizárólag ajánlja.
19.) Az eljárást lezáró döntés (összegezés) utáni szerződéskötési feltétel, hogy a nyertes Ajánlattevő az
Ajánlatkérő által meghatározott helyszínen (konkrét útszakaszon) és az Ajánlatkérő által adott eszközzel,
illetve a saját szakfelügyelete (műszaki szakértő) mellet a megajánlott LED fényforrású közvilágítási
lámpatesttel (hozzávetőlegesen 6 db) próbaszerelést hajtson végre. Ajánlatkérő ezt követően független
műszaki szakértő bevonásával elvégzi a szükséges méréseket, ahol az Ajánlattevő is jelen lehet. Amennyiben
a helyszíni mérések kiértékelésének eredményei nem elégítik ki az adott helyszínre vonatkozó szabványos
követelményeket, azaz nem felelnek meg a felhívásban, és a dokumentációban előírt követelményeknek, az
Ajánlatkérő azt visszalépésnek tekinti. Ebben az esetben - a második helyezettként kihirdetett Ajánlattevő
lámpatestével végzett mérések eredményes kiértékelést követően - a második helyezettként kihirdetett
Ajánlattevővel köti meg a szállítási szerződést.
A teljesítés során a megajánlott és leszállított lámpatestek felszereléséről az Ajánlatkérő gondoskodik, azonban
Ajánlattevőnek biztosítania kell műszaki szakértő jelenlétét, aki irányítja a lámpatestek felszerelését és helyes
beállítását A teljesítés során az ellenőrző világítási mérések elvégzése előtt Ajánlattevő műszaki szakértője
köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a lámpatestek a gyártó előírásának megfelelően lettek felszerelve és
pozícionálva.
20.)A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
21.) Ajánlattevőnek az ajánlatához a fentieken kívül alábbi nyilatkozatot kell csatolnia:
— Ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatest megfelel a
Európai Közösségek Bizottsága 1194/2012/EU rendeletében foglalt környezettudatos tervezésben foglalt
előírásoknak.
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