Ajánlatkérés
A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.)
(továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér a „Budapest VII. ker. Erzsébet körúton (Király
utca - Blaha Lujza tér közötti szakasz) 137 db fa feldíszítése 900 db (összesen 10 800 fm)
melegfehér fényt adó LED fényfüzérrel” kivitelezési munkára.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyi ajánlatkérés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá.
1. Pályázati forma
Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkérésben megjelölt feladatok elvégzésére egyfordulós nyílt
ajánlatkérést hirdet. Ajánlatkérő jelen ajánlatkérést a honlapján (www.bdk.hu) teszi közzé.
2. A feladat meghatározása
Az alábbiakban részletezett díszek fel- és leszerelése, a díszek tárolási helyről a kivitelezési
helyszínre, majd a leszerelést követően a raktárba való visszaszállítása. A kivitelező feladata
és felelőssége a díszek biztonságos rögzítése és áramütés elleni védelem kialakítása is. A
díszek el- és vissza szállítása a BDK Kft raktárából előző munkanapon történt egyeztetés
szerint, szállítólevélen dokumentált módon kell történjen. Megsemmisült, eltulajdonított
díszekről káreseti jegyzőkönyv kell készüljön.
A munkát a vonatkozó szabványok, előírások szerint kell végezni. A nyertes ajánlattevő
köteles a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.-vel egyeztetni és vele munkáját
összehangolni.
A nyertes Vállalkozó feladata a BDK Kft. által biztosított karácsonyi díszítő elemek le- és
felszerelése és közvilágítási hálózatra csatlakoztatása az alábbiak szerint:

„Budapest VII. ker. Erzsébet körúton (Király utca - Blaha Lujza tér közötti szakasz) 137 db
fa feldíszítése 900 db (összesen 10 800 fm) melegfehér fényt adó LED fényüzérrel.”.
Felszerelés teljesítésének határideje: 2018. december 2.
Leszerelés teljesítésének határideje: 2019. január 25.
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A szereléshez szükséges anyagot Ajánlatkérő biztosítja, előzetes mennyiségtől +/- 50%
eltérés lehetséges, mely esetben a vállalási ár ennek megfelelő a felszerelt füzérek száma
szerint arányosított összeg kerül elszámolásra és kifizetésre. A kereten belül más budapesti
helyszínek díszítési munkái is megrendelhetőek és elszámolhatóak.
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy részajánlat tételre nincs lehetőség.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
3. A jelentkezés feltételei
Műszaki és szakmai alkalmasság
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha az ajánlata nem felel meg az alább felsorolt
feltételeknek:
1.1. Ha nem rendelkezik az elmúlt 3 év (2015-2016-2017) során közterületen végrehajtott,
karácsonyi díszítések szerelése munkálatokból származó referenciával (évenként
legalább összesen 3 millió Ft értékben) a helyszín és a teljesítést igazoló személy
nevének és elérhetőségének megadásával, valamint a felszerelt mennyiség
feltüntetésével, vagy
ha nem rendelkezik az elmúlt 3 év (2015-2016-2017) során közvilágítási hálózaton
végzett - javítási, létesítési vagy rekonstrukciós - területen végrehajtott, szerelési
munkálatokból származó referenciával (évenként legalább összesen 10 millió Ft
értékben) a helyszín és a teljesítést igazoló személy nevének és elérhetőségének
megadásával, valamint a felszerelt mennyiség feltüntetésével.
1.2. Nem rendelkezik ISO 9001:2009 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedést bizonyító nyilatkozattal.
Igazolás módja:
1.2. Nyilatkozzon, hogy rendelkezik az elmúlt 3 év (2015-2016-2017) során közterületen
végrehajtott, karácsonyi díszítések szerelése munkálatokból származó referenciával
(évenként legalább összesen 3 millió Ft értékben) a helyszín és a teljesítést igazoló
személy nevének és elérhetőségének megadásával, valamint a felszerelt mennyiség
feltüntetésével, vagy
nyilatkozzon, hogy rendelkezik az elmúlt 3 év (2015-2016-2017) során közvilágítási
hálózaton végzett - javítási, létesítési vagy rekonstrukciós - területen végrehajtott,
szerelési munkálatokból származó referenciával (évenként legalább összesen 10 millió Ft
értékben) a helyszín és a teljesítést igazoló személy nevének és elérhetőségének
megadásával, valamint a felszerelt mennyiség feltüntetésével.
1.2. Csatolja az ISO 9001:2009 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedést bizonyító nyilatkozattal
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Pénzügyi és gazdasági feltételek:
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha az ajánlata nem felel meg az alább felsorolt
feltételeknek:
1.1. Ha egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott.
Ajánlatkérő az Ajánlattevőket ellenőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Igazolás módja:
1.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál
nem régebben kiadott adóigazolását, vagy nyilatkozatát arról, hogy szerepel a NAV
köztartozás mentes adatbázisban.
4. Ajánlati ár
Az ajánlati árat a 2. sz. melléklet szerint kell megadni.
Ajánlatkérő egy éves határozott időtartamú vállalkozási keretszerződést kíván kötni a nyertes
Ajánlattevővel azzal, hogy az Ajánlattevőnek az ajánlatában egyértelműen meg kell
határoznia a nettó ajánlati árat, forintban meghatározva, mely fix ár minden költséget
tartalmaz.
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlati árak függvényében az Ajánlattevők számára ártárgyalást
tarthat, valamennyi Ajánlattevőnek megadva a tárgyalás lehetőségét, melynek esetleges
időpontjáról az érintetteket tájékoztatja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen ajánlatkérés keretében a nyertes Ajánlattevő által adott nettó
ajánlati árat a felek minden évben (szerződés fordulónapjára eső hatállyal) újratárgyalják.
Ajánlatkérő a szolgáltatás díját a mindenkor érvényes jogszabályok alapján kiállított számla
alapján a beérkezésétől számított 30 napos határidővel, átutalással teljesíti.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől eláll, vagy az eredményről történt
értesítés és a szerződés megküldését követő 8 munkanapon belül a felek között - Ajánlattevő
érdekkörében felmerült bármely okból - nem jön létre a szerződés, úgy a BDK Budapesti
Dísz-és Közvilágítási Kft. a második legkedvezőbb árajánlatot adó Ajánlattevővel fogja
megkötni a szerződést. A szerződéskötés elmaradásából keletkező árkülönbözetet, felmerülő
kötbért és egyéb károkozás költségeit a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. jogosult
áthárítani az eredetileg nyertes Ajánlattevőre.
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5. Az ajánlatok leadása:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatát az idő rövidsége miatt a BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. részére elektronikusan kell elküldenie a bdk@bdk.hu e-mail címre.
6. Az ajánlat beadási határideje
Az ajánlat beadási határideje: 2018. november 16. 10 00 óra.
A benyújtási határidő letelte után az ajánlatleadást nem tudjuk figyelembe venni.
7. Ártárgyalás
Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára ártárgyalást tarthat, valamennyi Ajánlattevőnek
megadva a tárgyalás lehetőségét, annak esetleges időpontjáról az érintetteket tájékoztatja.
8. Eredményhirdetés tervezett időpontja
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2018. november 19. 1400 óra
11 . Szerződés meghatározása:
Határozott idejű, hosszabbítható vállalkozási szerződés.
10. Szerződéskötés tervezett időpontja
Az eredményhirdetést követő munkanap.
12. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat tevő Ajánlattevővel köt szerződést. Az ajánlatnak az
előzőekben meghatározott minden feltételnek meg kell felelnie, egyébként az ajánlat
érvénytelen.
13. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei
Ajánlatkérő a megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítési igazolás alapján 2 db
számlát fogad be, a vállalási összeg 50%-áról a felszerelést követően, majd a vállalási összeg
fennmaradó 50%-áról a leszerelést követően. Fizetés a kiállított számla beérkezésétől
számított 30 napos határidővel, átutalással történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
14. A szerződésszerű teljesítést biztosító kötbérszankciók
-

Ajánlattevő az ajánlatában rögzített ÁFA nélkül számított szumma ellenszolgáltatás 5%ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Ajánlatkérő felé
legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Ajánlatkérő
bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés
alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével
lehet nyújtani.
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-

-

Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetére a kötbér alapja a késedelemmel érintett
teljesítés (mennyiség) ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes nap után,
annak 0,5%-a, de legfeljebb a szerződésben foglalt ellenérték 20%-a.
A felek a hibás teljesítés esetére is kikötik az Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettségét,
melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

15. Annak meghatározása, hogy Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

16. Egyéb információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő külön dokumentációt jelen beszerzési eljárás vonatkozásában nem készít.
Az ajánlattétel nyelve: magyar
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen beszerzési eljárást indokolás nélkül
eredménytelennek minősítse.
Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a pályázathoz benyújtott iratok valódiságát
ellenőrizze.
Budapest, 2018.november 13.

Pap Zoltán
ügyvezető
Mellékletek:
- 1. számú melléklet – Céginformációs adatlap
- 2. számú melléklet – Ajánlati árról szóló nyilatkozat
- 3. számú melléklet – Referencianyilatkozat
- 4. számú melléklet – ISO 9001:2009 tanúsítvány
- 5. számú melléklet – Nyilatkozat NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban
szereplésről vagy NAV igazolás
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1. számú melléklet
CÉGINFORMÁCIÓS ADATLAP
AJÁNLATTEVŐ
Cég neve:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
6

Címe (székhelye):
- irányítószám, település
- utca, házszám
- telefonszám
- telefaxszám
- E-mail cím
- Internet (URL) cím
Cégjegyzésre jogosult
vezetők1
 neve;
 beosztása;
 telefonszáma
Jelen ajánlatkérésben
nyilatkozattételre jogosult
személy neve:
- telefonszáma
- E-mail címe
…………………., 2018……………………………..

…………….………..
Cégszerű aláírás

2. számú melléklet
Ajánlati ár
Alulírott…………………….. mint a(z) ……………………………………………………
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
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hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint Ajánlatkérő által kiírt „Budapest VII.
ker. Erzsébet körúton (Király utca - Blaha Lujza tér közötti szakasz) 137 db fa feldíszítése
900 db (összesen 10 800 fm) melegfehér fényt adó LED fényüzérrel” tárgyú ajánlatkérésére
az alábbi árajánlatot teszem:

Ajánlati ár

nettó………………HUF

…………………., 2018……………………………..

…………….………..
Cégszerű aláírás

3. számú melléklet
Referencia nyilatkozat

Alulírott…………………….. mint a(z) ……………………………………………………
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
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hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint Ajánlatkérő által kiírt „Budapest VII.
ker. Erzsébet körúton (Király utca - Blaha Lujza tér közötti szakasz) 137 db fa feldíszítése
900 db (összesen 10 800 fm) melegfehér fényt adó LED fényüzérrel” tárgyú ajánlatkérésére
vonatkozó, pozitív tartalmú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített)
referenciáink a következők voltak:

Szerződő fél
megnevezése és az
információt nyújtó
személy neve,
beosztása és
elérhetősége

A
referencia
munka
tárgya, és
helyszíne

A teljesítés
ideje

Az előírásoknak
és a
szerződéseknek
megfelelően
teljesített?
(X=igen)

Szerződés
értéke (nettó
HUF)

…………………., 2018……………………………..

…………….………..
Cégszerű aláírás

4. számú melléklet

ISO 9001:2009 Tanúsítvány
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5. számú melléklet
Nyilatkozat köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről

Alulírott…………………….. mint a(z) ……………………………………………………
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
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n y i l a t k o z o m,
hogy Társaságunk szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

…………………., 2018……………………………..

…………….………..
Cégszerű aláírás

VAGY

Az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi illetékes adó és vámhivatal
igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás csatolása („0”-ás adóigazolás)
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