
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:Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság 
Postai cím:Csepeli átjáró 1-3. 
Város:Budapest Postai irányítószám:1203 Ország:Budapest 
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 X Építési beruházás o Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.2) A szerződés tárgya: 
 
Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében. 
 
1. rész: 
Budapest, IV. Leiniengen Károly úton a (K-2771-01 számú kksz-ből kiinduló közvilágítási kábel 
rekonstrukciója lesz végrehajtva.  
Az érintett területen 437 m 4x10/10 mm2 keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábel fektetése történik, 
15 db GURO szerelvénylap beépítésével, burkolat helyreállítással. 
 
2. rész: 
Budapest, XI. Fehérvári út, Albertfalva úton a (K-2094-01) számú kksz-ből kiinduló közvilágítási 
kábelek rekonstrukciója történik.  
Az érintett szakaszon 1734 m 4x10/10 mm2 és 193 m 4x16/16 mm2 keresztmetszetű, új NYCWY típusú 
kábel fektetése történik, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással. 
 
3. rész: 
A Budapest, IX. Soroksári út 86-150 és 152-166. számú szakaszain a (K-0149; K-1369; K-7043 és a K-
0609) számú kksz-ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója lesz végrehajtva.  
Az érintett területen 600 m 4x25/25 mm2 keresztmetszetű és 6500 m 4x16/16 mm2 keresztmetszetű, új 
NYCWY típusú kábel fektetése történik, 181 db új GURO szerelvénylap beépítésével, végponti 
földelésekkel, burkolat helyreállítással. 
 
4. rész: 
A Budapest, IX. Gubacsi út (Kén u. - Határ út) közötti szakaszán a (K-1369-01; K-4289-01 (új);K-7043-
01 és a K-1353-01) számú kksz-ből kiinduló közvilágítási szabadvezeték hálózat földkábeles 
rekonstrukciója és a gyalogátkelőhelyek szabványosítása történik.  



A jelzett szakaszon 567 m 4x10/10 mm2, 1313 m 4x16/16 mm2 keresztmetszetű és NYCWY típusú, új 
közvilágítási kábel fektetése, illetve 155 m 4x16 mm2 keresztmetszetű, NFA2X típusú légvezeték 
létesítése történik. 
1 db 3x2-es típusú új kksz telepítése mellett, 7 db új oszlopot kell létesíteni. A meglévő oszlopokra 62 
db CLAUDIA típusú lámpatest felszerelése történik, oszloptoldók segítségével és 54 db GURO 
szerelvénylap létesítésével. 
 
5. rész: 
Budapest, V. Kossuth térnél az alsó rakparton lévő északi felhajtón a (K-1533-01) számú kksz-ből 
kiinduló közvilágítási kábelhálózat és az itt található berendezések rekonstrukciója lesz végrehajtva. 
Az érintett területen 122 m 4x10/10 mm2 keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábel fektetése történik, 
burkolat helyreállítással, 6 db GURO szerelvénylap beépítésével, végponti földeléssel. 
A támfalon a Parlament előtt létesített közvilágítási oszlopokkal megegyező típusú, 6 db oszlopot kell 
állítani, a szintén megegyező típusú WE-EF gyártmányú lámpatestekkel. 
 
6. rész: 
Budapest, V. Kossuth térnél az alsó rakparton lévő lehajtón a (KV3) számú kksz-ből kiinduló 
közvilágítási kábelhálózat és az itt található berendezések rekonstrukciója lesz végrehajtva. 
A érintett területen 110 m 4x10/10 mm2 keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábel fektetése történik, 
burkolat helyreállítással, 6 db GURO szerelvénylap beépítésével, végponti földeléssel. 
A támfalon, a Parlament előtt létesített közvilágítási oszlopokkal megegyező típusú, 6 db oszlopot kell 
állítani, a hozzá tartozó, szintén megegyező típusú WE-EF gyártmányú lámpatestekkel. 
 
7. rész: 
A Budapest, II. Hűvösvölgyi út 27-181. között a (K-0324-01; K-1572-01 és a K-0554-01) számú kksz-
ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója és oszlopcseréi lesznek végrehajtva. 
Az érintett területen 1777 m 4x25/25 mm2 és 1294 m 4x16/16 mm2 keresztmetszetű, új NYCWY típusú 
kábel fektetése történik, 130 db B 10/4 típusú, új betonoszlop és 2 db 10E típusú acéloszlop telepítésével, 
a régi rácsos acéloszlopok elbontásával, GURO szerelvénylapokkal, végponti földelésekkel, burkolat 
helyreállítással. 
 
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges. 
 
A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor. 
 
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy: 
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a 
dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük. 
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban 
található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a 
vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni. 
 
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a műszaki 
dokumentáció részét képező kiviteli tervnek illetve költségvetési kiírásnak megfelelő termékeket érti. 
 
Ajánlatkérő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse 
/ illusztrálja a T. Ajánlattevők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során 
felhasznált termék alatt. 
 
 



CPV: 
45315300-1 - Villamos hálózati szerelés 
45231400-9 - Erősáramú vezeték építése 
31520000-7 -  Lámpa és világítási szerelvények 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 
vagy a teljesítés határideje: (2016/11/09) 
II.1.4) A teljesítés helye:Budapest 
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: (2016/05/19) Helyi idő: (10:00) 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 
 
Teljesítés ideje az egyes részek tekintetében eltérő. Ajánlatkérő előirányzatként az egyes részek 
tekintetében a telesítés idejét az alábbiak szerint adja meg:  
 
I.    rész: 2016.november 10.       II.  rész: 2016. november 08.       III.  rész: 2016.november 15. 
IV.  rész: 2016.november 14.      V. rész: 2016.november 15.         VI.  rész: 2016.november 15. 
VII. rész: 2016.november 09. 
 
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. 
VI.1.2) További információk:2 
 
Az érdeklődés jelzése során Ajánlatkérő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri: 

- eljárás neve 
- érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelye 
- működő elektronikus elérhetőség és fax szám 
- kapcsolattartó neve, elérhetőségei 

 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/05/10) 
 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 

 


