
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

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 kábelhiba javítása vállalkozási szerződés keretében 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

Közvilágítási kábelhiba javítása vállalkozási szerződés keretében  

I. rész: 

Elsősorban Ajánlatkérő Belvárosi Üzemének szolgáltatási területén (Budapest II., III., IV., V., VI., VII., VIII., 
XIII., XIV., XV., és XVI., kerületében) előforduló, de szükség szerint az ezen kívül eső egyéb budapesti teljesítési 
helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák behatárolása, kimérése, javítása (szükség szerint részleges cseréje) 
és a burkolat helyreállítása, a törmelék elszállítása 

A teljes alapmennyiség: 700 meghibásodás / év,  

Az opcionális mennyiség: legfeljebb 210 meghibásodás / év erejéig. 

II. rész: 

Elsősorban Ajánlatkérő Dél - pesti Üzemének szolgáltatási területén (Budapest I., IX., X., XI., XII., XVII., 
XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületében előforduló, de szükség szerint az ezen kívül eső egyéb 
budapesti teljesítési helyeken előforduló közvilágítási kábelhibák, továbbá egész Budapesten előforduló 
díszvilágítási kábelhibák behatárolása, kimérése, javítása (szükség szerint részleges cseréje) és a burkolat 
helyreállítása, a törmelék elszállítása 

A teljes alapmennyiség: 700 meghibásodás / év,  

Az opcionális mennyiség: legfeljebb 210 meghibásodás / év erejéig. 

Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül 
bármikor jogosult. 



Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a 
Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. 

Az opcionális tétel csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján teljesíthető és csak ebben az 
esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az opciós mennyiség egységárai megegyeznek az alapmennyiség 
körében megajánlott egységárakkal.  

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó. 

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 kapcsolódóan 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 költségvetési kiírásnak megfelelő termékeket érti. 

CPV: 

45111000-8:  Bontási, terepelőkészítési és eltakarítási munka 

50000000-5 Javítási és karbantartási szolgáltatások 

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

Időtartam hónapban: [12] vagy napban: [] 

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

 

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 

2. A munka kiadását követően egy hibahely esetén a kábelhiba javítás (mely alatt a teljes munkafolyamat 
elvégzését kell érteni a burkolat helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb határidő 2 nap, leghosszabb 4 nap) 
súlyszám: 15 
 
3. A munka kiadását követően több hibahely esetén a kábelhiba javítás (mely alatt a teljes munkafolyamat 
elvégzését kell érteni a burkolat helyreállítása nélkül) határideje (legrövidebb 3 nap, leghosszabb 5 nap)  
súlyszám: 15 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

X Ár szempont - Megnevezés: 1. Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF) / Súlyszám:4  70 

 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő valamennyi rész esetében, ha 



 
P.1.) a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 130 M Ft-ot. 
 
Ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti [kisfeszültségű áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási 
kábelhálózatokon végzett munkák (beleértve a kábelhiba javítási, rekonstrukciós vagy létesítési munkák 
bármelyikét)] árbevétele a három üzleti évben összesen nem érte el a nettó 60 M Ft-ot. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő  
 
M.1.) valamennyi rész esetében, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt megelőző 
évben összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, kisfeszültségű 
áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási kábelhálózatokon végzett munkákra (beleértve a kábelhiba javítási, 
rekonstrukciós vagy létesítési munkák bármelyikét) vonatkozó, részenként külön-külön legalább nettó 60 millió Ft 
ellenszolgáltatást igazoló referenciával. 
 
A fenti ellenszolgáltatási érték több referenciával is teljesíthető. 
 
M.2.) nem rendelkezik részenként külön-külön legalább: 
 
- 1 fő kábel hibahely mérés vezetővel, aki rendelkezik 5 éves (60 hónapos) kábel hibahely mérést végző szakmai 
tapasztalattal 
 
- 3 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos) 
villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal, 
 
- 3 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői szakmai 
tapasztalattal, 
 
- 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 5 éves (60 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 1. mellékletének IV. Felelős műszaki 
vezetés 2. Rész 5) pontja alapján Építményvillamosság szakterületen - MV-ÉV és/vagy 1. mellékletének IV. Felelős 
műszaki vezetés 3. Rész 21) pontja alapján Villamosság szakterületen - MV-VI), aki rendelkezik 5 éves (60 hónapos) 
felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal. 
 
Egy szakembert csak egy pozícióra lehet jelölni, kivétel az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember. 
 
Több részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés nem megengedett. 
 
M.3.) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal, vagy az Európai 
Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés szerint. 
 
M.4.) ha nem rendelkezik részenként külön-külön a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, 
műszaki felszereltséggel: 
- 1 db kábel hibahely mérő gépjármű, melybe beépítésre került minimum egy komplex kábel hibahely meghatározó 
eszköz,  
- 1 db mobil kábel nyomvonalazó mérő eszköz, 
- 1 db mobil 1 kV –os szigetelés vizsgáló műszer,  
- 1 db érvényes kalibrációval rendelkező érintésvédelmi ellenőrző műszer, 
- 1 db aszfaltozó készülék, 
- 3 db aszfaltvágó gép, 
- 3 db betontörő eszköz, 
- 3 db föld tömörítő eszköz, 
- 3 db áramfejlesztő készülék 
- 3 db szerelői gépjármű,  
- 1 db min. 3,5 t platós tehergépjármű. 



 
Több részre történő ajánlattétel esetén az eszközök/berendezések közötti átfedés nem megengedett. 

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: 

Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni. 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/11/10) Helyi idő: (10:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő 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: (2017/11/02) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

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 


