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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

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 cím(ek) 1 (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: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: E-mail: bdk@bdk.hu  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

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

II.1.2) A szerződés tárgya: Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

1. Rész:  
A Budapest XIV.ker.M3-as főpálya Kacsóh Pongrác úti felüljáró-Rákosszeg park 3/a közötti szakaszon K-7221-1, K-
3317/2, K-1359-1, K-3403/1 kapcsolószekrények körzeteiben kábeles közvilágítási hálózat rekonstrukciója lesz 
végrehajtva. 
 
2. Rész:  
A Budapest XIV.ker.M3-as főpálya Kacsóh Pongrác út 135-213.sz. közötti szakaszon K-3537-2, XV. ker. M3-as főpálya 
Rigmus utca 1-23. közötti szakaszon K-5359-1, XV. ker. M3 autópálya Alkotmány utca 1-55.sz. közötti szakaszon K-
5075-1 kapcsolószekrények körzeteiben kábeles közvilágítási hálózat rekonstrukciója lesz végrehajtva. 
 
3. Rész:  
A Budapest V. ker. K-4055-1 KKSZ-ből kiinduló Kossuth Lajos utca (22-12-ig és a 21-07-ig) kijelölt szakaszon a 
közvilágítási kábelek rekonstrukciója lesz végrehajtva. A jelzett szakaszon összesen kb.313 m 4x10/10mm² 
keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 7 db. új GURO szerelvénylap telepítésével, burkolat 
helyreállítással. 
 
4. Rész:  
Az Erzsébet híd budai hídfőjében lévő K-0926-1 KKSZ-ből a Budapest I. ker. Szent Gellért lépcsőhöz vezető 2 db. 
közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva. A kapcsolószekrény és a lépcsőnél lévő 2 db. kandeláber között (M1 
1.1 és M1 2.1) 120 m-es nyomvonalon 247 m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 
burkolat helyreállítással. 
 
5. Rész: 



A Budapest I. ker. Mária téren és a Budapest I. ker. és II. ker. Csalogány utcában lévő közvilágítási kábelhálózat 
rekonstrukciója lesz végrehajtva. A jelzett szakaszon összesen 1448 m 4x10/10mm², és 94 m 4x16/16mm² 
keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 58 db. új GURO szerelvénylap beépítésével, földelések 
telepítésével, burkolat helyreállítással. 
 
6. Rész:  
A Budapest I. ker. Hattyú utcában lévő K-0064-1 KKSZ-ből kiinduló 5db. áramkör kábeleinek rekonstrukciója történik. 
A jelzett szakaszon összesen 1250 m 4x10/10mm², keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 34 db. új 
GURO szerelvénylap beépítésével, földelések telepítésével, burkolat helyreállítással. 
 
7. Rész: 
A Budapest VIII. ker. Diószeghy Sámuel utcában lévő K-5835-1 KKSZ-ből a Kőris utca felé haladó közvilágítási kábel 
rekonstrukciója lesz végrehajtva. A jelzett szakaszon összesen 220 m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú 
kábelt kell fektetni, földelés telepítésével és burkolat helyreállítással. Ezzel párhuzamosan 460 m NFA2x típusú új 
középvezetős hálózatot is létesíteni kell, úgy hogy a Kálvária utcában lévő 2 db. falikar megszüntetéséhez 2 db. új Origo 
lámpatestet kell 2 db. új átfeszítésre felszerelni a fali horgok ellenőrzésével és 2 db. új HTK 76/90/4 oszlop létesítésével. 
Az Illés közt az Önkormányzat időközben lezárta, így a tervben szereplő lámpatest csere és a hozzá tartozó munkák nem 
lesznek végrehajtva. 
 
8. Rész:  
A Rákóczi híd budai és pesti gyalogos feljáróinál lévő közvilágítás rekonstrukciója lesz végrehajtva. 
A jelzett szakaszon összesen 110 m 4x10/10mm², keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, végponti 
földeléssel és burkolat helyreállítással. 
6 db. 4 m-es új, teleszkópos, talpcsavaros, horganyzott acél oszlopra, 6 db. új, AMBAR 2-es (50W-os) lámpatest kerül 
felszerelésre. Ezzel párhuzamosan a pesti feljáróban 11 db. új BLOCO típusú LED-es lámpatestet kell elhelyezni 
betonfészekbe, bekötésekkel. 
 
9. Rész: 
A Budapest I. ker. Kuny Domonkos utca, Márvány utca és Piroska utcában lévő K-0058-1 és K-0564-1 számú KKSZ-
ből ellátott közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója lesz végrehajtva. 
A jelzett szakaszon összesen 280 m 4x10/10mm², és 450 m 4x16/16mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell 
fektetni, végponti földeléssel és burkolat helyreállítással. 
Ezzel egy időben a meglévő oszlopokat és lámpatesteket el kell bontani. Helyettük 15 db. új „Kőszeg” típusú oszlopot és 
„Károlyi” típusú 70W-os lámpatestet kell telepíteni, 15 db. új GURO szerelvénylappal, földeléssel és burkolat 
helyreállítással. 
 
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges. 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [X] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

I. rész: 170 nap 
II. rész: 174 nap 
III. rész: 177 nap 
IV. rész: 180 nap 
V. rész: 182 nap 
VI. rész: 183 nap 
VII. rész: 185 nap 
VIII. rész: 188 nap 
IX. rész: 172 nap 

II.1.5) A teljesítés helye: Budapest 

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok: 

� Az alábbi értékelési szempontok 

      X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

     Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) / 15 



Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap,    
max.1,5%-a/nap) / 15 

� Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

 X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 / 70 

IV. szakasz: Jogi információ 
IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

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

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: Ajánlatkér ő nem kívánja alkalmazni. 

V. szakasz: Eljárás 
V.1) Adminisztratív információk  

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/02/21) 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.2.1) 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: (2017/02/13) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

3    súlyszám helyett fontosság is megadható 

4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


