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

Építési beruházás

Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya: Budapesti helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója 2018
- 2019” korszerűsítés ellenőrző megvilágítás mérései
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
Közbeszerzés tárgya: szolgáltatás
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő által „Budapesti
helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója 2018-2019” tárgyú (TED 2017/S 215447581) tárgyban megindított, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás („előzményi eljárás”) során Ajánlatkérő Budapest 14 db kerületét
érintően, ezen kerületekben elhelyezkedő – Ajánlatkérő által kiválasztott -, döntő részében
amortizált közvilágítással rendelkező 34 részterületet összefoglaló 25 helyszínén innovatív LED
fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel világításkorszerűsítést
kíván megvalósítani a lámpatestek cseréjével.
A jelen közbeszerzési eljárás (1-3. rész) a fent hivatkozott (TED 2017/S 215-447581)
közbeszerzési eljárásban megjelölt konkrét helyszíneken történő - és ott nyertes teljesítését ellenőrző megvilágítás mérések megvalósítása céljából kerül kiírásra.
A közbeszerzési eljárás részei:
1. rész:
Mintaterületek (oszlopközök) statikus horizontális megvilágítás-mérése a LED világítótestek
felszerelése előtt és után.

A hivatkozott előzményi eljárás során szakvéleményt készítő villamos tervező a világítótestek
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban 243 db mintaterületet jelölt ki, amelyekre a
hivatkozott előzményi eljárásban a nyertes pályázóknak a világítási számításokat el kellett
végezni. Ezen mintaterületek közül a jelen közbeszerzési eljárásban a tervező által kijelölésre
került 60 db jellemző mintaterületet, amelyeken a statikus horizontális megvilágítás méréseket
a LED világítótestek felszerelése előtt és után is el kell végezni. (+10% opció lehetséges)
A dokumentáció részeként kiadott helyszínrajzokon a kijelölt 60 db mintaterület feltüntetésre
került.
Az I. rész esetén az ajánlati ár a 60 db mintaterületre adott szumma megajánlás (mely
tartalmazza a LED világítótestek felszerelése előtti és utáni méréseket is.)
A megvilágítás mérések elvégzésének követelményei:
A megvilágítás méréseket az MSZ EN 13201-3 : 2016 és MSZ EN 13201-4 : 2016 szabványokban
meghatározott módon és mérési pontokban kell elvégezni. Horizontális megvilágítást kell mérni
az útfelülettől max. 0,2 m magasságban.
2. rész:
Gyalogátkelőhelyek (368 db) statikus horizontális megvilágítás-mérése a LED világítótestek
felszerelése után.
Horizontális megvilágítást kell mérni az útfelülettől max. 0,2 m magasságban. A mérési pontok
kijelölésénél az alábbiak szerint kell eljárni. Az úttest hossztengelyére merőlegesen forgalmi
sávonként 3-3 mérési pontot kell kijelölni az MSZ EN 13201-3 : 2016 szabvány előírásait
figyelembe véve, valamint az útszegélyen túl a járdá(ko)n 1-1 mérési pontot kell kijelölni az
útszegélytől 1 m távolságban (ill. ha a járda 1 méternél keskenyebb, akkor a járdának az
úttesttől távolabbi szélén). Ha a gyalogátkelőhely villamos pályát is keresztez, akkor az egy
irányban futó villamos pályát egy forgalmi sávnak kell tekinteni. Az úttest hossztengelyével
párhuzamosan legalább 3 mérési pontot kell kijelölni úgy, hogy azok távolsága ne haladja meg
a 3 métert. Amennyiben a gyalogátkelőhely szélessége nem haladja meg a 6 métert, úgy a mérési
pontokat a gyalogátkelő középvonalában és két szélén kell kijelölni. 6 méternél szélesebb
gyalogátkelő esetén annyi mérési pontot kell kijelölni, hogy azok távolsága ne haladja meg a 3
métert. A mérési pontokat a gyalogátkelőhely két szélén, és ezek között arányosan elosztva kell
kijelölni.
Fentiek értelmében a - gyalogátkelőhelyek szélességétől függően - az úttest hossztengelyével
párhuzamosan a mérési pontok száma:
6 m szélességet nem haladja meg: 3 db mérési pont
6m - 9m szélesség között: 4 db mérési pont
9m – 12 m szélesség között: 5 db mérési pont
Ajánlattevőknek egy mérési pontra vonatkozó egységárat kell megadniuk, A
gyalogátkelőhelyek pontos helyeit, darabszámát és szélességeit az ajánlati dokumentáció
tartalmazza. (+10% opció lehetséges)
3. rész:
Dinamikus horizontális megvilágítás-mérése a LED világítótestek felszerelése előtt és után.
A dinamikus horizontális megvilágítás mérésre kijelölt útvonalakat a dokumentációhoz
mellékelt helyszínrajzok tartalmazzák. A helyszínrajzokból megállapíthatók a mérendő
útszakaszok (nyomvonalak) hosszai és az adott útszakaszon (nyomvonalon) mérendő sávok
száma. A szakvéleményt készítő villamos tervező előzetes számítása alapján a kijelölt
nyomvonalakon megadott számú sáv összes mérendő hossza: 70 km (+40% opció)
A helyszínrajzok és a szakvéleményt készítő villamos tervező útmutatója alapján
Ajánlattevőknek a mérendő összkilométer ismeretében Ft/km egységárat kell megajánlaniuk.
 A mérést a világítás korszerűsítése előtt és után is el kell végezni.




A mérés dinamikus fénymérési módszerrel történik, mozgó eszközzel, azonos nagyságú,
maximum 2 m-es léptékekben.
A kijelölt útszakaszokon (nyomvonalakon) a helyszínrajzokon megadott mindkét vagy
csak az egyik irányban, a jelölt forgalmi sávokban szükséges elvégezni a méréseket (a
többsávos útszakaszokon is).

Opciós mennyiség:
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán
belül bármikor jogosult.
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt,
döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhető el,
és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciós tételek
egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott mérések (adott esetben a
szumma ár visszaszámított) egységárával.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

CPV:
71631000-0 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
Szerződés időtartama: 2019. december 20.
Teljesítés határideje: A megrendelést követő 8. munkanap
II.1.5) A teljesítés helye: Budapest
III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4
IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő,

M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három megelőző évben (36 hónapban) évente az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített
I. rész esetén: legalább 15 db oszlopköz (két oszlop között végzett), statikus horizontális
megvilágítás mérésére vonatkozó referenciával, mely mérés során jegyzőkönyv készült.
II. rész estén: minimum 40 db gyalogátkelőhely vonatkozásban végzett, statikus horizontális
megvilágítás mérésre vonatkozó referenciával, mely mérés során jegyzőkönyv készült.
III. rész esetén: összesen minimum 50 km útvonalon végzett, dinamikus megvilágítás mérésre
vonatkozó referenciával, mely mérés során jegyzőkönyv készült.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,
szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2. ha nem rendelkezik az 1. és 2. rész esetén 1 db olyan megvilágítás mérő műszerrel, mely az
alábbi paraméterekkel rendelkezik:
1. 1 éven belüli érvényes kalibráció
2.

V (λ) korrekciója, azaz f1' integrális hibája kisebb mint 1,8 %.

3. A cosinus korrekciója, azaz f2 térbeli érzékenységi hibája kisebb mint 2%.
4. A linearitási hibája f3 kisebb mint 0,2 %, valamint a 10 lux alatti tartományt 0,01 lux
felbontással tudja mérni.
Ha nem rendelkezik a 3. rész tekintetében 1 db olyan megvilágítás mérő műszerrel, amelynek 1
éven belüli érvényes kalibrációja van.

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: (2018/04/13) Helyi idő: (9:00)
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
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, mivel
Ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő szolgáltatás, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
a tárgyi eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/04/05/)
________________________________________________________________________________
__________________________
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

