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 X Árubeszerzés

 Szolg

II.1.2) A szerződés tárgya: Emelőkosaras gépjárművek/tehergépjármű beszerzése 2018.
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés - adásvétel
A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szolgáltatási területén történő használatra, a
közvilágítási hálózat javításához, hálózatszereléshez és a szükséges anyagok szállítására 2 db
emelőkosaras haszongépjármű (alváz + felépítmény) beszerzése.
CPV: 34131000-4 Emelőkosaras tehergépjármű
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
A szerződés aláírását követően legkésőbb 2018. december 22. napjáig.
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 alvázra és felépítményre (hónap, min. 24 hónap) – Súlyszám: 20
Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 80
IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha
P.1.) ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben 2 ízben 15 napot
meghaladó sorba állítása volt.
A sorba állítás fogalmát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
Törvény 2.§ (25) pontja határozza meg.
P.2) ha a közbeszerzés tárgya szerinti (emelőkosaras felépítménnyel rendelkező
tehergépjárművek értékesítése) árbevétele összesen nem érte el a 35.000.000.- Ft-ot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az
újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési
ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele összesen nem érte el a 20.000.000.- Ft-ot.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják,
akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen
is
megfelelhetnek.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három megelőző évben (36 hónapban) legalább
1 db az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, áramszolgáltatói emelőkosaras
felépítménnyel rendelkező tehergépjármű szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő az áramszolgáltatói emelőkosaras felépítménnyel rendelkező tehergépjármű alatt
olyan felépítményt ért, amelynek kosara polietilén vagy egyéb áramot nem vezető szigetelésű,

fényforrások tárolására alkalmas tárolókkal ellátott és biztosította az éjszakai munkavégzés
során a jobb láthatóságot.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés)
M.2.) ha nem rendelkezik a gépjármű javítására vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására referenciaként a konzorcium/projekttársaság
mindazon tulajdonosai
bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is,
ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen
is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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
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

