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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000676542018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

káreset 2019Közbeszerzés 
tárgya:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000676542018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest 1203

Csepeli Átjáró 1-3.

Építési beruházás

Közvilágítási hálózatok káreseti és üzemzavari javítási, helyreállítási munkái 2019
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Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Valamennyi rész esetén alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha P.1.) a teljes nettó árbevétele 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három, mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el
a nettó 80 M Ft-ot. Ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti [áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási hálózatok káreseti, 
üzemzavari javítása és helyreállítása és/vagy a közvilágítási hálózatok létesítése vagy rekonstrukciója] árbevétele a három üzleti évben
összesen nem érte el a nettó 60 M Ft-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Valamennyi rész esetén alkalmatlannak minősül az 
Ajánlattevő,ha M.1.) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt megelőző évben összesen nem rendelkezik az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával: A) Legalább egy évig folyamatosan teljesített 
áramszolgáltatói és/vagy közvilágítási hálózatok káreseti, üzemzavari javítására és helyreállítására vonatkozó munkavégzést igazol és/
vagy B) Legalább 200 db közvilágítási oszlop építést és/vagy cserét igazol. Az M.1. B) pontban előírt mennyiség több referenciával is 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

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 káreset során megrongálódott, 
üzemzavar miatt meghibásodott vagy állagromlás miatt veszélyessé váló közvilágítási hálózat elbontása ideiglenes és végleges 
helyreállítása valamint állékonysági problémák miatt soron kívül cserélendő tartószerkezetek és kisebb ( helyszínenként max. 5 
lámpahelyet érintő ) új közvilágítási hálózatok kiépítése. A teljes mennyiség 245 db/év, opcionális mennyiség + 74 db/év. II. rész: 
Elsősorban Ajánlatkérő Dél - pesti Üzemének szolgáltatási területén (Budapest I., IX., X., XI., XII., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., 
XXIII. kerületében valamint a díszvilágítási hálózaton) előforduló, de szükség szerint az ezen kívül eső egyéb budapesti teljesítési 
helyeken előforduló káreset során megrongálódott, üzemzavar miatt meghibásodott vagy állagromlás miatt veszélyessé váló 
közvilágítási hálózat elbontása ideiglenes és végleges helyreállítása valamint állékonysági problémák miatt soron kívül cserélendő 
tartószerkezetek és kisebb ( helyszínenként max. 5 lámpahelyet érintő ) új közvilágítási hálózatok kiépítése. A teljes mennyiség 245 db/
év, opcionális mennyiség + 74 db/év. Mindkét rész esetén: A kivitelezés során a jegyzőkönyvben megjelölt, CE megfelelőségi, gyártó és
típus jelöléssel, műbizonylattal rendelkező anyagokat kell felhasználni. A helyreállítást a VÁTH7 ágazati szabályzat, illetve a gyártói 
technológiai utasításoknak valamint a közútkezelő előírásainak megfelelően kell elvégezni. A munkavégzéshez szükséges engedélyeket
, hozzájárulásokat Ajánlattevőnek kell beszerezni, a burkolat bontásáról, helyreállításáról, a keletkező veszélyes és egyéb hulladékok 
kezeléséről az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia. Ajánlattevőnek 24 órás folyamatos rendelkezésre állást kell biztosítania. A 
munkavégzéshez szükséges anyagok, kulcsanyagok beszerzése az Ajánlattevő feladata. A jelen építési beruházás során felhasznált 
anyagoknak mindenben szabványosnak, az Európai Unióban elfogadottnak kell lenni, szükséges és megfelelő minősítéssel kell 
rendelkezni. Az elszámolásban alkalmazott kulcsanyagok árát számlával, a beszerzési árat tartalmazó rendelés visszaigazolással vagy 
szállítóval kell igazolni. Az egyes részekre vonatkozó részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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Budapest

Igen

Igen

Sürgősségi kiszállási határidő (min. 1 óra, max.2 óra) 15

Ideiglenes helyreállítási határidő (min. 1 nap, max. 3 nap) 15

Végleges helyreállítási határidő (min. 4 nap, max. 8 nap) 20

Nem

Igen

Szumma vállalási ár (az alapmennyiségre vonatkozó, tartalék keret nélkül 
számított nettó HUF)
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EKR-OT-01736/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

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

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén a referenciák közötti átfedés nem megengedett. M.2.) nem rendelkezik összesen 
legalább: - 8 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos) villanyszerelői és/
vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal, - 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel 
rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 3 éves (36 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai 
tapasztalattal - 2 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 3 éves (36 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. Több részre történő ajánlattétel esetén a 
szakemberek közötti átfedés nem megengedett. 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 
aszfaltozó készülékkel, - 1 db aszfaltvágó géppel, - 1 db betontörő eszközzel (bontó kalapács), - 1 db földtömörítő eszközzel, - 1 db 
áramfejlesztő készülékkel, - 1 db 8,0 tonnás darus gépkocsival, - 1 db min. 14,0 méteres kosaras gépkocsival, - 1 db oszlopszállító 
utánfutóval, - 1 db min. 8,0 tonnás tehergépkocsival, - 2 db késes biztosíték ajzatokban elhelyezhető kisfeszültségű földelő és 
rövidrezáró készlettel. A követelményeknek a közös AT együttesen is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén a 
teljesítéshez szükséges eszközök, berendezések és műszaki felszereltség tekintetében átfedés nem megengedett.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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