
Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás 

iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Csepeli átjáró 1-3. 

Város: Budapest  Postai 

irányítószám: 

1203 

Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Fax: +36 12384323 

E-mail: bdk@bdk.hu  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 

A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. által az egyedi megrendelésekben meghatározott területeken 

előreláthatólag 50.000 db (- 5%) – I. ütem: 27.000 db (-5 %), II. ütem: 23.000 (-5%) - közvilágítási 

berendezés felmérése, a rendelkezésre álló adatállomány ellenőrzése, pontosítása, kiegészítése a 

rendelkezésre bocsájtott Felmérési Kézikönyv előírásainak megfelelően. 

- 1. Lámpatestekre, oszlopokra vonatkozó nyilvántartási adatok ellenőrzése és kiegészítése, 

- 2. A világítási feladatra vonatkozó információk rögzítése 

- 3. A kapcsolódó közterületek geometriai adatainak felmérése és rögzítése. 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: 2016/06/30 

II.1.4) A teljesítés helye: Budapest HU 101 



III. szakasz: Jogi információ 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 

□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2015/12/28) Helyi idő: (10:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) 

pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

Az érdeklődés jelzése során Ajánlatkérő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri: 

- eljárás neve 

- érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelye 

- működő elektronikus elérhetőség 

- kapcsolattartó neve, elérhetőségei 

VI.1.2) További információk: 

I. ütem teljesítési határideje: 2016.03.31. 

II. ütem teljesítési határideje: 2016.06.30 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2015/12/16/) 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

 


