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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
1.  Ajánlatkér ő neve, címe, telefonszáma, és e-mail címe: 
 

Ajánlatkérő neve: BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. 
Címe: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 
Kapcsolattartó: Zaymus Vince műszaki főtanácsadó 
Telefon: +36-1-238-43-24 
Fax: +36-1-238-43-23 
E-mail: bdk@bdk.hu 
Képviseli: Pap Zoltán ügyvezető 

 
2. A közbeszerzés eljárás fajtája, indoka: A Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján 

hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás. 
 

3. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):  
 
Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés - adásvétel 

 
Ajánlatkér ő a tényleges mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások 
kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével 
egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet; 
mennyiség (db), névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás 
esetén. 
 
I. rész NAGYNYOMÁSÚ NÁTRIUM FÉNYFORRÁSOK 
 
Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - átlátszó csőburás 
 

Teljesítmény/lámpafej Mennyiség/db névleges élettartam minimum 
érték (h) 

50 W E27  6 600 28.000 
70 W E27 11 500 28.000 
100 W E40 6 000 28.000 
150 W E40  4 800 32.000 
250 W E40  2 500 32.000 
400 W E40 1 600 32.000 

 
Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa - elliptikus diffúz burás 
 

Teljesítmény/lámpafej Mennyiség/db névleges élettartam minimum 
érték (h) 

70 W        E27 2 200 28.000 
70 W/I     E27 belső gyújtós 180 24.000 
100 W      E40 1 300 28.000 
150 W      E40 600 32.000 
250 W      E40 30 32.000 
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II. rész KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS FÉNYCSÖVEK 
 
Megnevezés: Kompakt fénycső 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db névleges élettartam minimum 
érték (h) 

11 W        G23         3000K 10     10.000 * 
18 W        G24d-2     3000K 100     10.000 * 
22 W        G10q       4000K          (T9C)         200      8.000 * 
24 W        2G11       4000K 120       36.000 ** 
26 W        G24d-3    3000K                   100     10.000 * 
26 W       GX24q-3   4000K 100       12.000 ** 
36 W        2G11       3000K               3 000       36.000 ** 
36 W        2G11       4000K   12 000       36.000 ** 
42 W        GX24q-4  2700K 100     12.000** 
60 W        E27         2700K 200 10.000 
80 W       E40          2700K 20 10.000 

 
Megnevezés: T5 fénycső  ( Ø 16 mm) 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db névleges élettartam minimum 
érték (h) 

14 W        G5            3000K   500      24.000 **++ 
21 W        G5            3000K   10      24.000 **++ 
21 W        G5            4000K   100      24.000 **++ 
24 W        G5            3000K   3 400      24.000 **++ 
24 W        G5            4000K   10      24.000 **++ 
28 W        G5            3000K   2 000      24.000 **++ 
28 W        G5            4000K 50      24.000 **++ 
35 W        G5            3000K   10      24.000 **++ 
35W         G5            4000K 70      24.000 **++ 
54 W        G5            3000K   1      24.000 **++ 
54 W        G5            4000K 1      24.000 **++ 
80 W        G5            4000K   200      24.000 **++ 

 
Megnevezés: T8 fénycső  ( Ø 26 mm) 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db névleges élettartam minimum 
érték (h) 

18 W        G13          3000K   300    28.000 *++ 
18 W        G13          4000K   100    28.000 *++ 
36W         G13          3000K 500    28.000 *++ 
36 W        G13          4000K 10 28.000 *++ 
 

   *  vasmagos előtéttel (EM) 
 **  katódelőfűtésű  elektronikus előtéttel (EL)  
 + + 3 órás kapcsolási ciklus 
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III. rész FÉMHALOGÉN ÉS EGYÉB DÍSZVILÁGÍTÁSI FÉNYFO RRÁSOK 
 
Megnevezés: Nagynyomású nátriumlámpa 
 

Teljesítmény/lámpafej Mennyiség/db 
70W  RX7s (NaV-TS 70) 600 
150W  RX7s-24 (NaV-TS 150) 450 
250W  Fc2 (NaV-TS 250) 100 
1000W  E40 (SON-T 1000) 50 

 
Megnevezés: Kerámia fémhalogénlámpa 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db 
35W  G12  830 200 
70W  G12  830 500 
70W  G12  942 60 
70W  E27  830  átlátszó csőburás 224 
70W  E27  942   20 
100W  E40  830  átlátszó csőburás 248 
150W  G12  830   450 
150W  G12  942   10 
150W  E40  830  átlátszó csőburás 200 
250W  E40  830  átlátszó csőburás 120 
400W  E40  830  átlátszó csőburás 120 
20W  PGj5  830 (CDM-Tm) 20 
35W  G12  942 (CDM-T) 170 
35W  G8,5  942 (CDM-TC) 50 
35W  G8,5  830 (CDM-TC) 50 
35W  E27  3000K PAR (CDM-R) 24 
70W  RX7s  942 (CDM-TD) 48 
70W  RX7s  830 (CDM-TD) 150 
70W  E27  3000K PAR (CDM-R) 24 
150W  RX7s  942 (CDM-TD) 48 
150W  RX7s  830 (CDM-TD) 120 
250W  G12  830 (CDM-T) 36 
250W  Fc2  830 36 
1000W  G38  PAR64 3800K  (GE 88514) 1 
35W  PGj5  930 12 
70W  PG12-2  830 12 
70W  PG12-2  942 12 
150W  PGX12-2  830 12 
150W  PGX12-2  942 12 
250W  G12    942 12 
HIT 70W/830 D E27 (OSRAM HCI-E/P 70W/830  E27) 20 
HCI-E/P 100W/83 WDL PB CO E27   10 

HCI-E/P 150W/83 WDL PB CO E27 10 

MST CosmoWh CPO-TW 140W/728 PGZ12 50 
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Mastercolour CDM-TC Elite 70W 930 G8,5 30 
 

Megnevezés: Fémhalogénlámpa 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db 
250W  E40  645  átlátszó csőburás 240 
400W  E40  645  átlátszó csőburás 360 
250W  Fc2  3000K 36 

250W  Fc2  4200K 36 

400W  Fc2  4200K 36 
1000W  K12s-36  4400K 10 
1000W  E40  4300K 24 

 
Megnevezés: Halogénlámpa 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db 
min. 120W  min. 2250lm  R7s  78 mm 40 
min. 120W  min. 2250lm  R7s  117,6 mm 40 
min. 225W  min. 4900lm  R7s  117,6 mm 40 
min. 375W  min. 7400lm  R7s  117,6 mm 40 
750W  R7s  189 mm 40 
1000W  R7s  189 mm 10 
Agabekov 24V/5W  2400K  20000h xenonlámpa 
JF240051XE 

50 

Agabekov 26V/8,5W  2400K  20000h xenonlámpa 
JF260085XE 

50 

12V/20W  G4  2800K (Halostar Starlite) 50 
12V/35W  GY6,35  3000K (Halostar Starlite)  50 
12V/50W  GY6,35  3000K (Halostar Starlite) 50 
12V/90W  GY6,35  3000K (Halostar Starlite)  50 
230V  min.1300lm  E27 20 

 
Megnevezés: Kompakt fénycső 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db 
7W  G23  2700K 100 
15W  E27  827 500 
26W  G24q-3  3000K 96 

 
Megnevezés: T5 fénycső (Ø16 mm) 
 

Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db 
14W  G5  3000K 40 
21W  G5  3000K 40 
6 W   G5  3000K   40 
35W  G5  3000K 20 
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Megnevezés: Izzólámpa 
 

Teljesítmény/lámpafej Mennyiség/db 
PAR38  120W  E27  230V  FL  30D  1CT 20 
PAR56 300 W GX16d  230V 20 
230V/15W  E14 30 

 
Megnevezés: LED fényforrások 
 
Fényáram/Teljesítmény/lámpafej/színhőmérséklet Mennyiség/db 
230V/min 230lm  GU10  2700K 5 
230V/min 350 lm  GU10  2700K 5 
230V/ min 350 lm  GU10  3000K 5 
230V/ min 350 lm GU10  4000K 5 
230V/ min 250 lm E27  2700K 5 
230V/ min 250 lm E14  2700K 5 
Parathom PAR20 50 30’ min 350 lm/827 E27 5 
AGA-LED  A6White  0,5W  2800K 1 
Led szalag kék 72 W 9900 mm (OSRAM LINEARlight 
Flex Protect   LF05A-B3-P blue 72W (495 led) 9900 
mm) 
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Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől +30%-kal eltérhet. 
 
A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus 
megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került 
sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű 
típust is érteni kell.  
 
A III. rész tekintetében a szerződés tárgyát képezik továbbá jelen felhívásban nem 
nevesített, a szerződés összmennyiségét nem érintő egyéb díszvilágítási fényforrások, 
melyekkel kapcsolatos részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
 
A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok  gyártása idővel 
megszűnik, Ajánlatkér ő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján 
elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típussal egyenértékű 
fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt 
Ajánlatkér ő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja: 
I. és II. rész: teljesítmény, lámpafej, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges 
élettartam- 
III. rész: teljesítmény, lámpafej, színhőmérséklet, névleges fényáram. (LED-es 
fényforrások esetén a teljesítmény helyett a névleges fényáram alapján állapítja meg 
Ajánlatkér ő az egyenértékűséget) 
 
Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek 
meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében 
foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és 
termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan 
fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2012. április 13. után is 
forgalmazhatnak. 
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A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az 
ajánlati dokumentáció tartalmazza.  

 
CPV: 31531000-7 - Lámpaizzók 

 
4. A módosítással érintett felhívás 2016.04.28. napján került megküldésre. 
 
5. Dátumok módosítása 
 
A módosítandó dátum helye a 
megküldött hirdetményben 

A következő helyett 
A következő időpont 
irányadó 

14. pont - Az ajánlattételi határidő: 2016.05.09. 10:00 2016.05.13. 10:00 

17. pont - Az ajánlat(ok) felbontásának 
helye, ideje: 

2016.05.09. 10:00 2016.05.13. 10:00 

 
6. A módosítandó szöveg helye a megküldött felhívásban: 
 
A következő helyett: 
 
21. További információk:  
 

21.1.) 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 2 db 
szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD 
lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott 
egységártáblázatot xls formátumban is be kell csatolni. 
A csomagolásra rá kell írni: „Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése 
adásvételi szerződés keretében 2016.”. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének elősegítése 
céljából szívesen fogadja a papír alapú eredeti példánnyal mindenben azonos több papír 
alapú másolati példány benyújtását. 
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.  
 
21.2.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 
 
21.3.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés 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 
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elsősorban e-mailen és fax útján történik. Kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre 
küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: E-mail: bdk@bdk.hu 
 
21.4.) 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 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. 
 
21.5.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amelyen fel kell tüntetni Ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
 
21.6.) 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. 
 
21.7.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 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. 
 
21.8.) A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: Az ajánlattételi felhívás P.1), 
P.2), P.3), M.1), M.2), M.3) pontjai. 
 
21.9.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely 
nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) 
pontjára - kizárólag ajánlja. 
Ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell: 
• azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 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. 



8 

 

Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is 
nyilatkozni kell az ajánlatban. 
 
21.10.) 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. 
 
21.11.) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot 
és 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. 
 
21.12.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
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. 
 
21.13.) Tájékozódási kötelezettség: 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) 
 
21.14.) 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. 
 
21.15.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy abban az esetben, ha az 
ajánlatban megjelölt műszaki adatok helyességével kapcsolatban Ajánlatkérőnek kérdése 
merülne fel, úgy Ajánlatkérő e körben a műszaki paraméterek valóságtartalmáról gyártói 
igazolást fog bekérni. 
 
21.16.) 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. 
 
21.17.) Az ajánlatba csatolni kell az árazott egységártáblázatot és a műszaki követelmények 
és megajánlott fényforrások műszaki adatai táblázatot. 
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A következő az irányadó: 
 
21. További információk:  
 

21.1.) 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 2 db 
szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD 
lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott 
egységártáblázatot xls formátumban is be kell csatolni. 
A csomagolásra rá kell írni: „Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése 
adásvételi szerződés keretében 2016.”. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének elősegítése 
céljából szívesen fogadja a papír alapú eredeti példánnyal mindenben azonos több papír 
alapú másolati példány benyújtását. 
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.  
 
21.2.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 
 
21.3.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés 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: bdk@bdk.hu 
 
21.4.) 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 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. 
 
21.5.) Ajánlattevő ajánlatának a Kbt. 68. § (4) bek. alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amelyen fel kell tüntetni Ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
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21.6.) 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. 
 
21.7.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 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. 
 
21.8.) A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek: Az ajánlattételi felhívás P.1), 
P.2), P.3), M.1), M.2), M.3) pontjai. 
 
21.9.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely 
nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) 
pontjára - kizárólag ajánlja. 
Ajánlattevőnek ajánlatukhoz csatolni kell: 
• azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 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. 
 
21.10.) 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. 
 
21.11.) Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot 
és 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. 
 
21.12.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
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. 
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21.13.) Tájékozódási kötelezettség: 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) 

 
21.14.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy abban az esetben, ha az 
ajánlatban megjelölt műszaki adatok helyességével kapcsolatban Ajánlatkérőnek kérdése 
merülne fel, úgy Ajánlatkérő e körben a műszaki paraméterek valóságtartalmáról gyártói 
igazolást fog bekérni. 
 
21.15.) 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. 
 
21.16.) Az ajánlatba csatolni kell az árazott egységártáblázatot és a műszaki követelmények 
és megajánlott fényforrások műszaki adatai táblázatot. 

 
7. A dokumentáció módosított elemei: 
 
A dokumentáció 4. pontja 
A dokumentáció 10. pontja 
A szerződés tervezet 1.3. pontja 
A szerződés tervezet 2. pontja 
A szerződés tervezet 4.1. pontja 
A szerződés tervezet 4.2. pontja 
A dokumentáció IV. fejezete – elektronikus árlejtés – törlésre került. 
 
8. Módosított ajánlattételi határidő: 2016. május 13. 10:00 
 
9. A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. május 6. 
 
 
 


