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Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

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

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01322

Postai cím: Csepeli átjáró 1-3.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1203

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Címzett: Pap Zoltán ügyvezető, 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Telefon: +36 12384110

E-mail: bdk@bdk.hu

Fax: +36 12384323

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
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Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)

I.2) Fő tevékenység

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

x Villamos energia

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb: (nevezze meg)

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Lámpatestek beszerzésére irányuló adásvételi szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
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x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben

A teljesítés helye

Budapest

NUTS-kód HU101

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

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül Pénznem:

vagy

és között. Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Lámpatestek beszerzésére irányuló adásvételi szerződés a dokumentációban meghatározottak
szerint.

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

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 részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
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A beszerzés részekből áll: igen

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre

x egy vagy több részre

 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: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

1. rész: Oszlopcsúcsra szerelhető körszimmetrikus lámpatest
722 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, elektronikus előtéttel
2. rész: Oszlopkarra szerelhető lámpatest
95 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel
3. rész: Oszlopkarra szerelhető lámpatest
157 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel
4. rész: Oszlopkarra szerelhető lámpatest
89 db 100W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel
5. rész: Oszlopkarra szerelhető lámpatest
80 db 100W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel
6. rész: Oszlopkarra szerelhető lámpatest
8 db 150W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel
7. rész: Oszlopkarra szerelhető lámpatest
54 db 150W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között. Pénznem:

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés
megkötésétől számítva)

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között

(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés: (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján: 
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses 
kötelezettségének a teljesítési határidőre az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A 
késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a / 
napnak megfelelő összeg, maximum az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a A késedelmi 
kötbér maximumát követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, 
illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses 
kötelezettségének az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. 
Az ajánlattevőnek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség 
ÁFA nélkül számított ellenértékének 20 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy az Ajánlattevő érdekkörében 
történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért 
fizetni. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 
ellenérték 20%-ban határozza meg. 
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni 
tartozik. 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (2) 
bek. alapján a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet óvadékként 
az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. 
A teljesítési biztosíték határidőre (a szerződés hatálybalépése, azaz a szerződéskötés 
időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben az 
Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Teljesítési 
biztosítékot lehívni. Ajánlatkérő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére 
vonatkozó igényét fenntartja. 
A szerződés hibás teljesítésére kikötött igények biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a 
szerződés szerinti, az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet óvadékként az 
ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. 
A jótállási biztosíték határidőre (a szerződés teljesítésének befejezése időpontjában, azaz a jótállási 
idő kezdetekor) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
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kell. 
A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia. Ha és amennyiben az
Ajánlattevő a jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a
Jótállási biztosítékot lehívni. Ajánlatkérő a Jótállási biztosíték által nem fedezett kára
érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait a vállalkozási szerződés tervezet
tartalmazza. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával, a hibás teljesítésére kikötött igények
biztosítékát óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél számlájára
történő befizetésével/átutalásával kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő OTP
Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni. 
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében a
Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a
biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből
visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
A Kbt. 134. § (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.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, az Art. 36/A §-ban és
az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően
30 napos fizetési határidővel.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság
alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 
Igazolási mód: 
Előzetes ellenőrzés: 
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján benyújtott egységes európai
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közbeszerzési dokumentummal köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § ában említett kizáró okok
hiányát. 
(Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Ha egy ajánlattevő
az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által
kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is benyújtani. A közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot benyújtani - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a; Kbt. 67. § (3)
bek.) 
A gazdasági szereplők (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) az adott eljárás során benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban
található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt
információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik
eljárásban megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum újbóli
felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található
adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok
továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben
található nyilatkozatokat is újból megtenni (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a). 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a
kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
 
Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 
 
Utólagos igazolás: 
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott
ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.
62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, csak nyilatkoznia kell arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt
(közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen
felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen
eljárásra kell szólniuk.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az ajánlati felhívás feladását megelőző három 
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól 
függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. 
Ha az ajánlattevő a fenti nyilatkozatot azért nem tudja benyújtani, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
ponttal 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. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés] 
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban 
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, 
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve 
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 
jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
19. § (7) bekezdés] 
Az alkalmasság előzetes igazolása, az egységes európai közbeszerzési dokumentum: 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdésére figyelemmel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, 
adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkoznia szükséges arról, 
hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 65. § szerint előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, 
másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint 
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti 
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy 
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
is benyújtani. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában 
csak azokról kötelesek nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának 
igazolásához - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a; Kbt. 67. § (3) bek.) 
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
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formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott 
alkalmassági követelménynek való megfelelését. 
A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az 
abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. 
részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az 
abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 7. §-a 
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 
Az alkalmasság utólagos igazolása: 
A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt 
alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel 
meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - 
kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon 
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha 
P.1.) ha a közbeszerzés tárgya szerinti lámpatestek értékesítéséből származó nettó árbevétele az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három lezárt üzleti évben összesen nem 
érte el 
I. rész: 20.000.000.- Ft-ot. 
II. rész: 2.000.0000.- Ft-ot. 
III. rész: 4.000.000.- Ft-ot. 
IV. rész: 2.000.000.- Ft-ot. 
V. rész: 2.000.000.- Ft-ot. 
VI. rész: 200.000.- Ft-ot. 
VII. rész: 1.000.000.- Ft-ot. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az 
újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje 
alatt a közbeszerzés tárgya szerinti lámpatestek értékesítéséből származó nettó árbevétele nem 
érte el összesen 
I. rész: 5.000.000.- Ft-ot. 
II. rész: 500.0000.- Ft-ot. 
III. rész: 1.000.000.- Ft-ot. 
IV. rész: 500.000.- Ft-ot. 
V. rész: 500.000.- Ft-ot. 
VI. rész: 50.000.- Ft-ot. 
VII. rész: 200.000.- Ft-ot. 
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vétele/szállítása alatt a következőket érti: 
kültéri közvilágítási célra alkalmas lámpatestek vétele/szállítása. 
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott
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részek tekintetében azon rész alkalmassági követelményének megfelelni, amely tekintetében a
legszigorúbb/legmagasabb az árbevételre vonatkozó előírás 
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 65.§ (7) 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 az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást 
megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a 
közbeszerzés tárgya szerinti lámpatestek vételére/szállítására vonatkozó referenciát. 
(A referencia nyilatkozatot/igazolást olyan adattartalommal kell megtenni, hogy abból az 
alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje, 
a szerződést kötő másik fél, az adásvétel / szállítás tárgya, a vétel/szállítás mennyiségére utaló 
adat (db), az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. 
M.2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolni kell a 
megajánlott lámpatestek részletes műszaki leírását/műszaki rajzát és fényképét. 
M.3) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni kell a 
megajánlott lámpatestek vonatkozásában az EK megfelelőségi nyilatkozatot. 
M.4) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolni 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 (321/2015. (X. 30.)
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Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés) 
Az alkalmasság előzetes igazolása, az egységes európai közbeszerzési dokumentum: 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdésére figyelemmel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, 
adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkoznia szükséges arról, 
hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 65. § szerint előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, 
másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint 
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti 
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy 
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
is benyújtani. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában 
csak azokról kötelesek nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának 
igazolásához - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a; Kbt. 67. § (3) bek.) 
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott 
alkalmassági követelménynek való megfelelését. 
A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az 
abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. 
részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az 
abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 7. §-a 
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 
Az alkalmasság utólagos igazolása: 
A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt 
alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel 
meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - 
kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon 
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha 
M.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három
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megelőző évben (36 hónapban) összesen 
I. rész esetén: minimum nettó 17 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 500 db az adott 
rész közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
II. rész estén: minimum nettó 1,5 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 65 db az adott rész 
közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
III. rész esetén: minimum nettó 3 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 100 db az adott 
rész közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
IV. rész esetén: minimum nettó 1,5 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 60 db az adott 
rész közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
V. rész esetén: minimum nettó 1,5 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 60 db az adott 
rész közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
VI. rész esetén: minimum nettó 150.000.- Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 5 db az adott 
rész közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
VII. rész esetén: minimum nettó 1 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló és legalább 35 db az adott 
rész közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. 
A fenti ellenszolgáltatási érték több referenciával is igazolható. 
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti lámpatest vétele/szállítása alatt a következőket érti: 
kültéri közvilágítási célra alkalmas lámpatestek vétele/szállítása. 
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott 
részek tekintetében azon rész alkalmassági követelményének megfelelni, amely tekintetében a 
legszigorúbb/legmagasabb a lámpatest vételére/szállítására vonatkozó előírás. 
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására 
referenciaként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a 
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a 
konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt. 
M.2) A megajánlott lámpatestek nem felelnek meg - a csatolt műszaki leírás, műszaki rajz illetve 
fényképek alapján - a felhívásban és a dokumentációban foglalt műszaki feltételeknek. 
M.3) A megajánlott lámpatestek nem rendelkeznek EK megfelelőségi nyilatkozattal. 
M.4) Nem rendelkezik lámpatestek gyártása és/vagy lámpatestek forgalmazás tevékenységi 
területre vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 
szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
24. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 65. § (7) 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 az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 69. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az 
ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja



13

meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt

 Meghívásos

 Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)

(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra
vonatkozó további információkat)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

 a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
részszempontok

Szempont Súlyszám
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a Kbt. 108. § és a 257/2007. (X.4.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint, melynek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az előzetes ellenőrzés után lefolytatott, a Kbt. 69. § (3)
bekezdés szerinti értékelést követően folytatja le valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel. Az árlejtést követően kerül sor a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti utólagos igazolások
benyújtására.

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

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

(igen válasz esetén)

 Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2016/04/01 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2016/04/01 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2016/04/01 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., a BDK Kft., I. emelet, tárgyalóterem
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk: (adott esetben)

1.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. 
A Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra 
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 
2.) Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos formai előírások: 
Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 papír alapú 
példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 3 db szkennelt 
(pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt 
csomagolásban közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
A csomagolásra rá kell írni: „Lámpatestek beszerzése 2016”, valamint „Nem bontható fel az 
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. 
Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú 
ajánlatba foglaltak az irányadók. 
Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő 
neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum. 
Az ajánlatba csatolni szükséges a nyilatkozatot a tekintetben, hogy az elektronikus formában 
benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik. 
3.) Ajánlatkérő dokumentációt készít. 
A dokumentációt Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. alapján az eljárást megindító felhívás 
megjelenésével egyidejűleg elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi az alábbi elérhetőségen: 
http://bdk.hu/kozbeszerzes/2016-evi-kozbeszerzesek/ 
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. (Kbt. 57. 
§ (2) bek.) 
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. 
4.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
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5.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a 
következő: 
I. rész: 200.000.- Ft 
II. rész: 20.000.- Ft 
III. rész: 40.000.- Ft 
IV. rész: 20.000.- Ft 
V. rész: 20.000.- Ft 
VI. rész: 22.000.- Ft 
VII. rész: 10.000.- Ft 
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. 
Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (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 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy 
készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség 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. 54. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes 
ajánlattevő, valamint - kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az 
ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. 
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre bocsátaniuk. 
Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) 
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 35. § (5) bekezdés] 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, 
ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy 
nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. 
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § 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. Kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre 
küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: E-mail: drvarga@drd.hu 
7.) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, mivel 
Ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a tárgyi eljárásban további 
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 
8.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §-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. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium 
nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes
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közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal. 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. 
9.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen 
fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, 
amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
10.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. A 
Kbt. 47. § (2) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva 
kell benyújtani. 
11.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell. 
12.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: Az ajánlattételi felhívás P.1), M.1), M.2.) és 
M.3) pontjai. 
13.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok 
alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) pontjára - kizárólag ajánlja. 
14.) Az ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell: 
• azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), 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. 
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 13. § 
értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni 
kell az ajánlatban. 
15.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 
Ajánlatkérő a szerződéskötést megelőzően kizárólag az adott rész tekintetében nyertes 
ajánlattevőtől az általa megajánlott szállítandó lámpatestek etalon példányának benyújtását várja 
el. A nyertes(ek)nek az etalon mintapéldányokat a szerződéskötés tervezett időpontjáig kell 
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az etalont mintapéldány benyújtása szerződéskötési 
feltétel, ami azt jelenti, hogy amennyiben a nyertes nem nyújt be a szerződéskötés tervezett 
időpontjáig az ajánlatának és így a műszaki minimumkövetelménynek mindenben megfelelő etalon 
mintapéldányt, úgy Ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő visszalépésének értékeli. A fentiek a 
második legkedvezőbb ajánlatot tevőre is alkalmazandóak 
16.) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és
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okiratot magyar fordításban kell ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az 
ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
17.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 
ajánlati felhívás megküldésének a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 
devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek 
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 
csatolni. 
18.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (5) bekezdés) 
19.) Ajánlattevőnek az ajánlatához a fentieken kívül alábbi nyilatkozatokat illetve dokumentumokat 
kell csatolnia: 
• Független magyarországi; vagy akkreditált magyarországi / Eu-s minősítő laboratórium által 
kiállított típusvizsgálati tanúsítványt a megajánlott lámpatestről. 
• Független magyarországi; vagy akkreditált magyarországi / Eu-s minősítő laboratórium által 
kiállított típusvizsgálati jegyzőkönyvet vagy tanúsítványt a megajánlott lámpatest IK védettségéről. 
• Ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a megajánlott lámpatest megfelel az Európai Közösségek 
Bizottsága 245/2009/EK rendeletében foglalt energetikai jellemzőkre vonatkozó és 
termékinformációs követelményeinek. 
• Ajánlattevői nyilatkozatot a veszélyes hulladékról. 
• Gyártótól származó nyilatkozatot a megajánlott lámpatest UV sugárzásnak / napsugárzásnak kitett 
műanyag részeinek UV állóságáról. 
• Ajánlattevői nyilatkozatot a szerződéses jótállási követelmények elfogadásáról. Amennyiben az 
ajánlattevő és a gyártó személye eltér egymástól, úgy az ajánlattevő által vállalt jótállási időt a 
világítótest gyártójának szavatolnia szükséges a dokumentációban meghatározottak szerint. 
• Gyártótól származó nyilatkozatot üvegbura esetén a szilánkmentes törésről és hőállóságról. 
• Ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy szükség esetén Ajánlattevő tartalék szerelvénylapot tud 
biztosítani. 
• A lámpatestek fénytechnikai adatait EULUMDAT vagy IES file formátumban (részenként bontva) 
CD/DVD-n. 
20.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajánlattevő már az ajánlattételi 
határidőre benyújtja a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolásokat, úgy ezek tekintetében a Kbt. 69. § 
(4)-(6) bek. szerinti felhívás helyett a Kbt. 71. § alapján fog eljárni. 
21.) A Kbt. 27. § (3) bek. alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása 
során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót von be. 
22.) A Kbt. 53. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben 
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 57. § (1) 
bek-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
23.) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a 
közbeszerzési eljárásban a magyar jog rendelkezései az irányadóak. 
24.) Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU
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irányelv alapján került közzétételre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: + 36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: + 36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/24 (nap/hónap/év)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
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Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a
dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:
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--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Oszlopcsúcsra szerelhető körszimmetrikus lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopcsúcsra szerelhető körszimmetrikus lámpatest
722 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, elektronikus előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

3) Mennyiség:

Oszlopcsúcsra szerelhető körszimmetrikus lámpatest
722 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, elektronikus előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 2 Elnevezés: Oszlopkarra szerelhető lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
95 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7
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3) Mennyiség:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
95 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 3 Elnevezés: Oszlopkarra szerelhető lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
157 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

3) Mennyiség:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
157 db 70W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 4 Elnevezés: Oszlopkarra szerelhető lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
89 db 100W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

3) Mennyiség:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
89 db 100W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET
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Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 5 Elnevezés: Oszlopkarra szerelhető lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
80 db 100W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

3) Mennyiség:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
80 db 100W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 6 Elnevezés: Oszlopkarra szerelhető lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
8 db 150W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

3) Mennyiség:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest 
8 db 150W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosítóval, vasmagos előtéttel 
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
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tartalmazza. 
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges. 
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot. 
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 7 Elnevezés: Oszlopkarra szerelhető lámpatest

1) Rövid meghatározás:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
54 db 150W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7

3) Mennyiség:

Oszlopkarra szerelhető lámpatest
54 db 150W nagynyomású nátriumlámpás lámpatest biztosító nélkül, vasmagos előtéttel
A lámpatestekre vonatkozó további részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A részek tekintetében + 30 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlatkérő a szerződés időtartama során eseti megrendelések alapján jelzi a lámpatestek
vételére/szállítására vonatkozó igényét, megjelölve annak típusát és a darabszámot.
A teljesítés az ajánlatkérői megrendeléstől számított 45 napon belül történik.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy
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Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/17/EK irányelv

Kategória száma [ 1]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások
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14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások

27

Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
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5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.


	Lámpatestek beszerzésére irányuló adásvételi szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása

