
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: 
E-mail: bdk@bdk.hu; drvarga@drd.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: 
 
Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében a dokumentációban 
megadott címlista szerint. 
 
I. rész: 
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos 
talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.  
Címek:  
Budapest, II., III., VI., VII., XV., XVI. kerület k ülönböző címein 102 db 
Összesen: 102 db 
 
II. rész: 
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos 
talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.  
Címek:  
Budapest, IX. József Attila lakótelep 224 db 
Összesen: 224 db 
 
III. rész: 
6 méter magasság alatti acél vagy alumínium oszlopok cseréje 40/76/P méretű teleszkópos 
talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra.  
Címek:  
Budapest, X., XXI. kerület különböző címein 369 db 
Összesen: 369 db 
 
 
 



IV. rész: 
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 80P(4) méretű kúpos 
korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra. 
Címek:  
Budapest, II., III., V., VII., VIII., XV. kerület k ülönböző címein 71 db 
Budapest, XX. Kossuth Lajos utca 7 db 
Budapest, XXI. Katona József lakótelep 69 db 
Összesen: 147 db 
 
V. rész: 
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 90P(4) méretű kúpos 
korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra. 
Címek: 
Budapest, III., XV. kerület különböző címein 13 db 
Budapest, IX., X., XI., XII. kerület különböző címein 43 db 
Összesen: 56 db 
 
VI. rész: 
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 100P(4) méretű kúpos 
korrózió gyűrűvel ellátott talpcsavaros horganyzott acéloszlopokra. 
Címek: 
Budapest, III., XVI. kerület különböző címein 13 db 
Budapest, IX., XI., XII. kerület különböző címein 34 db 
Összesen: 47 db 
 
VII. rész: 
6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje B 10-400-as betonoszlopra. 
Címek: 
Budapest, II. Hűvösvölgyi út 68 db 
6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje B 12-800-as betonoszlopra. 
Címek: 
Budapest, XI. Somogyi út 1 db 
Összesen: 1 db 
 
VIII. rész: 
6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 110/76/4P méretű „Fémtechnika típusú” 
kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új karokkal 
Címek: 
Budapest, V. Alkotmány u. 5 db 
Budapest, V. Szalay u. 1 db 
Összesen: 6 db 
 
IX. rész: 
6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 130/89/4P (erősített!) méretű kúpos 
talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, meglévő kar átszerelésével. 
Címek: 
Budapest, IX. Üllői út 1 db 
Összesen: 1 db 
 
 



X. rész: 
6 méter magasság feletti vas és alumínium oszlopok cseréje 180/89/4P (erősített!) méretű 
„Fémtechnika” típusú kúpos talpcsavaros korrózió gyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra, új 
karokkal. 
Címek: 
Budapest, IX. Boráros tér 1 db 
Összesen: 1db 
 
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges. 
A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor. 
 
Az Ajánlatkér ő 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. 
Ajánlatkér ő 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. 
 
Ajánlatkér ő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció 
műszaki leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek 
megfelelő termékeket érti.  
 
Ajánlatkér ő a műszaki leírás fenti mellékletét kizárólag annak érdekében adta meg, hogy szemléltesse 
/ illusztrálja a T. Ajánlattev ők részére, hogy mit ért az „azzal egyenértékű” építési beruházás során 
felhasznált termék alatt.  
 
CPV: 
45111000-8:  Bontási, terepelőkészítési és eltakarítási munka. 
34928510-6: Közvilágítási oszlopok 
 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [198] 
vagy a teljesítés határideje:  

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: (2016/08/26) Helyi idő: (10:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk:  

VI.1.1) Ajánlatkér ő 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 

 
Ajánlatkér ő teljesítés ideje alatt a munkaterület átadás-átvételi eljárásától számítottan meghatározott 
napokat érti.  

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/08/18) 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 

 


