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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) 

 

I. Rész: 

A Bp. I., Friedrich Born rakpart (Lánchíd – Erzsébet híd közötti szakaszán) a K-40274-1, K-40274-2, K-40926-1 

kapcsolószekrények körzeteiben az eddig még ki nem cserélt közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója lesz 

végrehajtva. 

A jelzett területen összesen 1270 m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, ezzel egy 

időben a rakpart támfalán 49 db alumínium oszlopot- lámpatesttel együtt le kell szerelni és a helyükre a Margit 

híd és a Lánchíd között már kicserélt, velük megegyező típusú „Baross” oszlopokon szerelt „Paneka Midi” típusú 

lámpatesteket kell felszerelni. A kábeleket GT HMA 150 kiöntőgyantás elágazó egységgel kell csatlakoztatni a 

támfalakon meglévő oszlopokban elhelyezett új GURO szerelvényekbe, a burkolatot helyreállítani, földeléseket 

telepíteni. 

 

II. Rész: 

A „Bp. VIII, Mindszenthy József Bíboros tér közvilágítási hálózat fejlesztése lesz végrehajtva. 



A jelzett területen a K-21015-1 kapcsolószekrényből kb. 80m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY tí pusú 

kábelt kell fektetni, 3 db 76/40/3-as horganyzott acélkandeláber állításával, GURO szerelvénylapokkal, GLORIA 

70W-os lámpatesttel, földelés telepítésével, illetve burkolat helyreállítással. 

 

III. Rész: 

A Bp. I, Bem rakpart Batthyány tér- Lánchíd közötti  szakaszán a K-41908-1, K-41366-1 és a K-41484-1 

kapcsolószekrények körzeteiben közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója lesz végrehajtva. 

A jelzett területen összesen 1340m 4x16/16mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, melyet 43 

db. GT HMA 150 kiöntőgyantás elágazó egységgel kell csatlakoztatni a támfalakon meglévő oszlopokban 

elhelyezett új GURO szerelvényekbe. Az érintett területeken a burkolatot helyre kell állítani és 10 db földelést kell 

telepíteni. 

 

IV: Rész: 

A Bp. I, Hunyadi János út (Clark Ádám tér és Dísz tér között), közvilágítási kábelek és berendezések 

rekonstrukciója lesz végrehajtva. 

A jelzett területen összesen kb. 560m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 

burkolat helyreállítással. A Hunyadi János úton 38 db új 10m-es Still kandelábert kell felállítani, új Still 

lámpatestekkel, új GURO szerelvénylapokkal, földelésekkel. 

Az Apor Péter utcában  1 db. Still falikart kell elhelyezni, Still lámpatesttel, fali kábellel. 

 

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: 210 nap 
II. rész: 210 nap 
III. rész: 210 nap 
IV. rész: 210 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 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Alkalmatlannak min ősül az Ajánlattevő, ha 
 
P.1.) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított egy évben 2 alkalommal 15 napot meghaladó sorban állítása volt. 
 
A sorba állítás fogalmát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja 
határozza meg. 
 
P.2.) ha a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint a mérleg szerinti eredmény az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított kettő üzleti év bármelyikében negatív volt. Amennyiben az Ajánlattevő a 
P.2) irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 
meg működését, alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés 
esetében Ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási szabadvezeték vagy kábelhálózat 
létesítése, vagy cseréje, vagy rekonstrukciója, és/vagy áramszolgáltatói, vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok 
létesítése, vagy cseréje, vagy rekonstrukciója) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 
működésének ideje alatt nem érte el:  
 
I. rész esetén: nettó 60 millió Ft-ot 
II. rész esetén: nettó 1,5 millió Ft-ot 
III. rész esetén: nettó 15 millió Ft-ot 
IV. rész esetén: nettó 70 millió Ft-ot 
 
Ajánlatkér ő az alábbit érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt 
időszak. 
 
A több részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (P.1. és P.2.) 
pénzügyi-gazdasági minimumkövetelmény részenkénti igazolását. 
 
P.3.) ha a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három, 
mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évben évente nem érte el az 
 
I. rész esetén: nettó 80 millió Ft-ot 
II. rész esetén: nettó 2 millió Ft-ot 
III. rész esetén: nettó 20 millió Ft-ot 
IV. rész esetén: nettó 95 millió Ft-ot 
 
Ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (közvilágítási szabadvezeték vagy kábelhálózat létesítése, 
vagy cseréje, vagy rekonstrukciója, és/vagy áramszolgáltatói, vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok létesítése, vagy 
cseréje, vagy rekonstrukciója) árbevétele évente nem éri el az 
 
I. rész esetén: nettó 60 millió Ft-ot 
II. rész esetén: nettó 1,5 millió Ft-ot 
III. rész esetén: nettó 15 millió Ft-ot 
IV. rész esetén: nettó 70 millió Ft-ot 

 
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész 
követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb árbevételre vonatkozó az elvárás. 

 



Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 

M.1.) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt megelőző évben összesen nem rendelkezik 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, közvilágítási szabadvezeték vagy kábelhálózat létesítésére, 
vagy cseréjére, vagy rekonstrukciójára, és/vagy áramszolgáltatói, vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok létesítésére, 
vagy cseréjére, vagy rekonstrukciójára vonatkozó  
 
I. rész esetén: nettó 60 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló VAGY 900 m kábelfektetést tartalmazó 
II. rész esetén: nettó 1,5 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló VAGY 50 m kábelfektetést tartalmazó 
III. rész esetén: nettó 15 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló VAGY 1000 m kábelfektetést tartalmazó 
IV. rész esetén: nettó 70 millió Ft ellenszolgáltatást igazoló VAGY 400 m kábelfektetést tartalmazó 
referenciával. 
 
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon 
rész követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb 
ellenszolgáltatásra/mennyiségre vonatkozó az elvárás. 
 
M.2.) nem rendelkezik összesen legalább: 
 
- 5 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) 
villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal, 
- 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki 
rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal,  
- 2 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői szakmai 
tapasztalattal, 
- 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) érintésvédelmi 
felülvizsgálói szakmai tapasztalattal, 
- 1 fő névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki Vezetővel (jogosultság: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, Villamosság szakterületen – 
MV-ÉV és/vagy MV-VI), aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal. 
 
A szakemberek tekintetében előírt követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy egyszerre több 
képzettséggel, és a képzettségenként előírt szakmai tapasztalattal is rendelkezik. 
 
M.3.) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti ISO 14001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (4) bekezdés szerint az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
 
M.4.) ha nem rendelkezik összesen a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki 
felszereltséggel: 

- legalább 1 db min. 14,0 méteres kosaras gépkocsi, 
- legalább 1 db max. 7,5 tonnás össztömegű min. 10 méteres kosaras gépkocsi, 
- legalább 1 db min. 8,0 tonnás darus gépkocsi, 
- legalább 1 db min. 8,0 tonnás tehergépkocsi, 
- legalább 1 db kábeldob-szállító, 
- legalább 1 db aszfaltvágó gép, 
- legalább 1 db aszfaltozó gép, 
- legalább 1 db betontörő eszköz, 
- legalább 1 db földtömörítő eszköz. 
-  

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: (2017/09/05) Helyi idő: (12:00) 

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: (2017/08/28/) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

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 


