
Pályázati felhívás 

 

 

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (továbbiakban: ajánlatkérő) pályázatot hirdet 

közvilágítási hálózat fémoszlopainak és fémszekrényeinek áramütés - elleni védelmi 

szabványossági felülvizsgálatára. A munkák kezdési időpontja 2016. január 1., a befejezés 

ideje 2016. december 31. 

 

1. Pályázati forma 

 

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő beszerzési szabályzata 

szerinti egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.  

 

2. A munka meghatározása 

 

Ajánlatkérő a munkafeladatot valamint a munkaterületet organizációs jegyzőkönyv aláírásával 

és a közvilágítási kapcsolószekrény körzetek (EÉGIS) rajzának átadásával adja ki. Ajánlattevő 

feladata a 1532 db körzetben a kapcsoló berendezés, valamint az innen ellátott valamennyi 

közvilágítási fémoszlop és földről (segédeszköz nélkül) elérhető fémszekrény, valamint külön 

tételesen kiadott  aluljáró és díszvilágítási lámpatest, díszvilágítási törpefeszültségű tápegység, 

közvilágítási betonoszlopos áramkörök végponti áramütés védelmi felülvizsgálatának 

elvégzése (30276 db mérési pont). Az előzetes mennyiségektől  30 % eltérés lehetséges. 

 

A pályázó feladata a következők elvégzése: 

 

 A felülvizsgálatot az MSZ HD 60364 és 61140:2003 szabványsorozat és az MSZ 4851 

(2003 februárja előtt létesített hálózatok esetén a visszavont MSZ 172-1 számú) 

szabványok figyelembevételével, az MSZ 1585:2012, a vonatkozó jogszabályok és a 

BDK Kft. „közvilágítási hálózatok és berendezések érintésvédelme–szakmai irányelv” 

szerint kell elvégezni.  

 A méréseket - beleértve a hálózat ki-és bekapcsolását - az ajánlatkérő szakemberei 

önállóan végzik, kivétel az ELMŰ Nyrt. helységeiben elhelyezett kapcsoló 

berendezések, itt szakfelügyeletet kell kérni. A mérések elvégzését megelőző 

munkanapon 14 óráig meg kell adni a tervezett munkavégzés helyét írásban (körzetek 

száma, címe, mérésvezető neve, elérhetősége). A fémoszlopokon a méréseket az oszlop 

saját áramköréről kell elvégezni.  

 A felülvizsgálat eredményéről közvilágítási kapcsolószekrényenként (körzetenként) 3 

példány Minősítő Irat készítendő, melyből 2 példányt kell az ajánlatkérőnek átadni. A 

Minősítő Iratokban „NEM MEGFELELŐ” minősítés esetén pontosan meg kell adni hol 

(áramkör illetve oszlopszáma), mit (pl. hurokellenállás nem megfelelősége, biztosító túl 

magas értéke, földelés hiánya, oszloptest érintésvédelembe történő bekötésének hiánya, 

védővezető szakadás stb.), illetve javítás sürgőssége (azonnali, 1 hónapon belül, 1 éven 

belül, következő felülvizsgálatig) továbbá a javítás módját. Az ismétlődő hibákat ki kell 

emelni, megjelölve ennek okát. Fontos továbbá, hogy azonnali beavatkozást igénylő 

esetekben az észleléskor telefonon, majd írásban értesítse az ajánlatkérő 

kapcsolattartásra kijelölt képviselőjét (organizációs jegyzőkönyv). A jegyzőkönyvben be 

kell azonosítani az adott oszlopokhoz tartozó kioldószervek helyét és paramétereit, 

továbbá a rajzokon jelölni kell a túlbiztosításokat, vegyes biztosításokat, valamint a 

szükséges biztosító cseréket. 
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 El kell készíteni a közvilágítási szekrények egyvonalas kapcsolási rajzait. A rajzokon 

jelölni kell a biztosítók megengedett legmagasabb értékét, továbbá a rajzokon meg kell 

adni a túlbiztosításokat, vegyes biztosításokat, valamint a szükséges biztosító cseréket. 

 

 A kapcsolószekrényekről vonatkozóan az üzemeltető későbbi TMK tevékenységének 

tervezhetősége érdekében minimum két digitális fotó ( egy a szerelvénytérről, egy pedig 

a szekrény, helység külsőajtó felöli oldaláról)  és egy felmérőlap készítése  szükséges, 

melyeket KK szám szerint külön „file”-ban beazonosíthatóan, digitálisan kell átadni a 

megrendelő képviselője részére.    

 

 A munkavégzés során tapasztalt közvilágítást érintő azonnali intézkedést igénylő 

esetekben ( pl. sérült kandeláber, hiányzó ajtó stb. ) az üzemeket telefonon majd e-

maiben soron kívül értesíteni kell. (del-pest@bdk.hu, belvaros@bdk.hu  )     

 

 A munkavégzés során talált, sérült, javítandó kandeláberajtókat külön listázva meg kell 

küldeni az üzemek e-mail címére (del-pest@bdk.hu, belvaros@bdk.hu  ) .      

   

A kiadott munka elvégzésének határideje az organizációs jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.  

 

Az ajánlati árat a 1. sz. melléklet szerinti árűrlap kitöltésével kell megadni. Az ettől eltérő 

formátumú ajánlat érvénytelen.  

 

Az ajánlati ár minden költséget (behajtás, parkolás díja, eszközök költsége, munkabér, gép, 

üzemanyag, szakfelügyelet stb.) tartalmazzon, mely áron felül ajánlattevő semmilyen további 

költséget nem érvényesíthet, ezért a megadott átalányárat úgy kell kalkulálnia, hogy abban 

minden lehetséges járulékos költség szerepeljen.  

 

3. A jelentkezés feltételei:  

 

- 2013. és 2014. évben különböző magyarországi kisfeszültségű hálózatokon történt 

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok keretében évente legalább 1000 db mérési 

ponton műszeres ellenőrzést végzett, illetve kiállított 50 db különböző érintésvédelmi 

jegyzőkönyvet, melyek írásos összefoglalását – bemutatását pályázatához csatolni kell, illetve 

külön kérésre be kell mutassa a felsorolt jegyzőkönyvek 1-1 példányát az ajánlatkérő 

telephelyén.  

- Minimum 2 éves beszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal, „Érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgáló” képesítéssel bíró 3 fős szakember gárda rendelkezésre állása, 

melynek igazolása név szerinti felsorolásukkal, szakmai önéletrajzuk, valamint végzettségüket 

igazoló okiratuk másolatának csatolásával kell megtörténjen.  

- A mérések elvégzéshez szükséges minimum 2 db érvényes kalibrációval vagy hitelesítéssel 

rendelkező érintésvédelmi mérőműszer megléte, melynek igazolása a műszerek típus és 

gyártási szám szerinti felsorolásával, az érvényes hitelesítési vagy kalibrálási jegyzőkönyv 

másolatának csatolásával kell, megtörténjen.  

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiáltott, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebbi „0”- ás adóigazolást vagy nyilatkoznia kell, hogy lejárt adó, vámfizetési 

és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában. 

 

4. Az ajánlattevők minősítéséhez szükséges dokumentumok és az ajánlatok leadása. 

mailto:del-pest@bdk.hu
mailto:belvaros@bdk.hu
mailto:del-pest@bdk.hu
mailto:belvaros@bdk.hu
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Az ajánlattevőknek a szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek való megfelelését 

igazoló iratokat és dokumentumokat, árajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti („eredeti ajánlat” 

felirattal) és 1 másolati példányban („ajánlat másolat” felirattal) kell benyújtani a BDK 

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 

101. szoba). 

 

Az ajánlat beadási határideje: 2015. 12. 03. 10 óra. A benyújtási határidő letelte után ajánlat leadás 

nem lehetséges. 

 

 

5. Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontása és értékelése 

  

 

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését bizottság végzi, amelyről 

jegyzőkönyv készül. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket 

sem fogadja el, vagy további áregyeztetést tart. Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását 

és kiértékelését követően az ajánlatkérő értesíti a győztes vállalkozót és megküldi az elnyert 

munkáról szóló szerződés-tervezetet. Amennyiben a nyertes vállalkozó a szerződéskötéstől 

eláll, vagy az értesítést követő 8 munkanapon belül szerződése nem érkezik meg a BDK Dísz- 

és Közvilágítási Kft-hez, úgy a következő legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval köt 

szerződést az ajánlatkérő. Ez esetben a szerződéskötés elmaradása miatt az ajánlatkérőt 

kizárja további pályázatokból. 

 

 

6. Késedelmes teljesítés  

 

 

Késedelmes teljesítés esetén kötbért számol fel, melynek részletei a vállalkozási szerződésben 

kerülnek rögzítésre. Harmadik félnek okozott kár esetén a vállalkozó a kárigényt közvetlenül 

rendezi. 

 

 

7. Teljesítés 

 

 

Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár 

összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 

banki napon belüli átutalással teljesíti. 

 

 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 
 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás díjának számítása. 

           szorzószám 

Oszlop/fémszekrény/lámpatest mérése Ft/db    x 22769 

Betonoszlopos áramkör végponti mérése Ft /db    x 5975 
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Kapcsolószekrény mérése:   Ft/db    x 1532 

 

A szorzatok eredményének összeadása után kerülnek összehasonlításra az ajánlati árak. Az 

ajánlatkérő a jelentkezés feltételeinek megfelelő, legalacsonyabb összegű ajánlatot 

tevővel köt szerződést.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Az ajánlatok elbírálásának időpontja 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően 2015. 12. 10.-én 10 órakor hirdet eredményt 

az ajánlatkérő irodájában (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. emelet 101. szoba). 

 

Budapest, 2015. november 15. 

 

 

 

 

 

Pap Zoltán  

ügyvezető 

 

 

 

1. számú mellékletek:  Ajánlati ár űrlap  
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1. sz. melléklet 

 

Ajánlati ár űrlap 

 

 

Oszlop/fémszekrény/lámpatest mérése ………………….Ft/db x 22769 

 

Betonoszlopos áramkör végponti mérése ………………….Ft /db x 5975 

 

Kapcsolószekrény mérése:    

………………….Ft/db x 1532 

 

 

Összesen:      ……………………………….  Ft  

 

  

Az ajánlati ár tartalmazza 

 

 Mérési helyenként az előírt méréseket, a Minősítő Irat és körzetenkénti egyvonalas rajz 

elkészítését a hiányosságok megjelölésével. 

 

 Közvilágítási kapcsoló szekrény előírt méréseket és a Minősítő Irat elkészítését. 

 

 A kapcsolószekrényekről vonatkozóan az üzemeltető későbbi TMK tevékenységének 

tervezhetősége érdekében minimum két digitális fotó ( egy a szerelvénytérről, egy pedig a 

szekrény, helység külső ajtó felöli oldaláról)  és egy felmérőlap készítése, melyeket KK 

szám szerint külön „file”-ban beazonosíthatóan, digitálisan kell átadni a megrendelő 

képviselője részére.      

 

 

………………………, 2015. ……………… …. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Cégszerű aláírás 


