
Pályázati felhívás 
 

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (továbbiakban: 

ajánlatkérő) pályázatot hirdet a közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkák és egyéb lakatos 

szakipari feladatok elvégzésre. 

A szolgáltatás kezdési időpontja: 2019. január 1.  

A szerződés érvényessége: 2019. december 31. 

 

1. Pályázati forma 

 

A továbbiakban meghatározott feladatok elvégzésére az ajánlatkérő beszerzési szabályzata szerinti 

egyfordulós nyílt pályázatot hirdet.  

2.  A feladat meghatározása 

 

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szolgáltatási területén előforduló (a mellékelt táblázat 

szerinti) közvilágítási oszlopok ajtópótlási – javítási munkáinak és egyéb lakatos szakipari feladatok 

elvégzése. ( várható mennyiségek a 6. pont táblázatában találhatók, melyek az előző évek 

helyreállítási darabszámai alapján lettek meghatározva, ennek megfelelően előzetes, tájékoztató 

jellegű adatok az egyes tételek munkakiadási darabszámokra vonatkozóan, erre és az össz.  

volumenre vonatkozóan pedig +/- 50 % eltérés lehetséges ). 

 

Ajánlattevőnek munkáját a vonatkozó szabványok, előírások szerint I. osztályú minőségben kell 

elvégezni.  A munkavégzés folyamatosan kell, történjen a kiadott címek alapján. 

 

Árajánlat: (fix) ár ÁFA nélkül 

 

Az árajánlat tartalmazza: 

 

- A kivitelezés teljes költségét (gyártási, illetve anyag költség és felszerelési, illetve 

munkadíj). Az ajánlat csak új anyagok felhasználására vonatkozhat. 

- A megvalósulási dokumentáció költségeit: 1 pld. építési napló másolat, 

megvalósulási vázlatrajz , elszámolási összesítő és átadás - átvételi jegyzőkönyv . 

- A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket, melyek az ajánlatadás 

időpontjában konkrétan már becsülhetők (pl. szakfelügyeletek, helyfoglalási díj, 

fakivágás, burkolatbontási engedély, a burkolatbontási és helyreállítási munkák, 

törmelékek és földszállítás költségeit, forgalomterelési és behajtási engedély, illetve 

feszültségmentesítés díját, kivétel az autópálya területén történő munkavégzés, ahol a 

forgalomterelés díja számla alapján elszámolható ).  

 

Az ajtó pótlások – javítások során általános elv, hogy az eredeti, gyári vagy azzal minden 

tekintetben egyenértékű műszaki megoldás szükséges, egyes esetekben (pl. alumínium ajtó helyett 

műanyag ) ettől el lehet térni. 

 

Tételesen:  
 

TÍPUS Anyaga Felületvédelem Zárás 

Alu. kandeláber 6,5 méterig Műanyag UV álló, szürke színű 4 ponton csavaros  

Alu. kandeláber 6,5 méter felett Műanyag UV álló, szürke színű 4 ponton csavaros  

Beton kandeláber 5,6 méterig Acél Tüzihorganyzás  Zár + Réz zárbetét  
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Beton kandeláber 5,6 méter felett Acél Tüzihorganyzás  Zár + Réz zárbetét  

Pörgetett beton kandeláber 5,5 méterig Acél Tüzihorganyzás  Zár + Réz zárbetét  

Pörgetett beton kandeláber 5,5 méter felett Acél Tüzihorganyzás  Zár + Réz zárbetét  

Acél kandeláber kúpos 5,5 méterig Acél Tüzihorganyzás + igény 

szerint színre festés 

Zár + Réz zárbetét  

Acél kandeláber teleszkópos 5,5 méterig Acél Tüzihorganyzás + igény 

szerint színre festés 

Zár + Réz zárbetét  

Acél kandeláber 5,5 m-től - 13 méterig Acél Tüzihorganyzás + igény 

szerint színre festés 

Zár + Réz zárbetét  

Acél kandeláber 13 méter felett Acél Tüzihorganyzás + igény 

szerint színre festés 

Zár + Réz zárbetét  

A Ø és A I tokozat szerelvénydoboz Műanyag UV álló, szürke színű 4 ponton csavaros  

PVV és AT1-3 szerelvénydoboz Gyári vagy 

Műanyag 

UV álló, szürke színű 4 ponton csavaros  

Szalkai szerelvénydoboz Gyári vagy 

Műanyag 

UV álló, szürke színű 4 ponton csavaros  

Közvilágítási helyiség ajtó-(acél) Acél igény szerint színre festés Zár + Réz zárbetét  

Lámpatest védő rács  Acél igény szerinti színre festés Csavaros 

Stíl lámpaoszlop ajtó  - igény szerint színre festés Csavaros vagy zárbetét  
 

Az akna - fedlapok megfelelő kivitelű acéllemezzel pótlandók sürgősséggel (8 napon belül). Itt 

feladat az akna - fedlapok kereteinek és a sérült burkolatoknak a  helyreállítása is (amennyiben 

külön aszfaltozás szükséges azt számlával igazoltan külön elszámolhatja ) ! 

 

Ajánlattevő feladata a munkavégzéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, 

szakfelügyeletek, illetve feszültség-mentesítés megrendelése. 

 

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és értékelését a BDK Budapesti Dísz- és 

Közvilágítási Kft. munkatársaiból alakult bizottság végzi, amelyről jegyzőkönyv készül. A BDK 

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajánlatok közül egyiket sem 

fogadja el. 

 

Az árajánlatokat tartalmazó borítékok bontását és kiértékelését a BDK Budapesti Dísz- és 

Közvilágítási Kft. döntését követően értesíti a győztes Ajánlattevőt, hogy Ajánlatkérő 

általános szerződési feltételeit figyelembe véve küldjék meg az elnyert munkáról szóló szerződés-

tervezetét. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, vagy az értesítést követő 8 munkanapon 

belül szerződése nem érkezik meg a BDK Dísz- és Közvilágítási Kft-hez, úgy a második (ha ezen 

Ajánlattevő is eláll a harmadik) legkedvezőbb árajánlatot adóval köt szerződést, vagy új pályázatot 

ír ki  a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  

 

Késedelmes teljesítés esetén a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kötbért számol fel. 

Harmadik félnek okozott kár esetén Ajánlattevő a kárigényt a károsulttal közvetlenül köteles 

rendezi.  

Az elnyert feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződésekben meghatározott kivitelezési ár 

összegét a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a számla benyújtásától számított 30 banki 

napon belüli átutalással teljesíti. 

 

Az üzemektől kapott írásos megrendelés átvételétől (organizációs jegyzőkönyv) számított 8 napon 

belül a javítást – pótlást el kell végezni. Külön egyedi gyártást illetve tüzihorganyzást igénylő 
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ajtópótlások esetén a határidő maximum 30 nap, azonban ilyekor a kivitelező gondoskodni köteles 

az ideiglenes helyreállításról, a munkaterület kikerítéséről – kilámpázásáról, melynek megfelelő 

állapotát figyelemmel kell kísérnie ezt építési naplóban rögzítve ( amennyiben a Budapest Közút 

Zrt. a helyszint kilámpázással már biztosította, ennek kiváltásáról gondoskodni köteles ). 

 

A munkavégzés során a közvilágítási hálózatot (nappali munkavégzés során is) feszültség alattinak 

kell tekintenie (MSZ1585:2016) az esteleges rákapcsolások miatt, a vállalkozónak munkáját úgy 

kell megszerveznie ( munkavédelmi oktatás, védőeszközök használata, illetve egyes indokolt 

esetekben feszültség mentesítés vagy szakfelügyelet kérése írásban ), hogy áramütéses baleset ne 

történhessen! 

 

Ismétlődően (3 alkalom) nem megfelelő minőségű, illetve nem határidőre történő munkavégzés 

szerződés felmondási ok, ez esetben a második (vagy harmadik) legkedvezőbb ajánlatadóval köt 

szerződést a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft vagy pályázatot ír ki. 

 

3. A szolgáltatás díjazása  

 

Az ajánlattevőknek az ajánlatban egyértelműen meg kell határozni egy összegben a megajánlott 

anyag és munka díját mellékelt táblázat szerint (ajánlati ár űrlap).  

 

4. A jelentkezés feltételei  

 

- Referencia igazolás benyújtása az elmúlt két évre vonatkozóan (2016. és 2017. év) 

elektromos tartó- szerkezetek gyártására és ezek helyszíni felszerelésére vonatkozóan, 

évenként minimum nettó 3.000.000 Ft értékben.  

- A gyártáshoz alkalmas műhellyel rendelkeznie kell (kivétel a tüzihorganyzás), melyet az 

ajánlatában be kell mutatnia, címét meg kell adnia, illetve igény esetén az Ajánlatkérő 

képviselőinek a helyszíni szemléjét lehetővé kell tennie.  

- Minimum 1 db a lámpaoszlop ajtók felszereléséhez és helyszíni lakatos munkák végzéséhez 

alkalmas műhelykocsival rendelkeznie kell. A gépjárművet (rendszám és forgalmi másolat) 

be kell mutassa,külön kérésre ennek helyszíni szemléjét lehetővé kell tennie. 

- Minimum 2 fő lakatos, 1 fő ív –és lánghegesztő és 1 fő gépi forgácsoló végzettségű 

szakemberrel rendelkeznie kell, ajánlatában fel kell név szerint felsorolnia, mellékelve a 

szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatát.  

- Az ajánlatkérő külön kérésére három különböző típusú ajtópótlást kijelölt  helyszínen be kell 

mutasson. Nem megfelelő minőségű vagy határidőre el nem készülő mintaszerelés kizáró 

ok.  

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a NAV által kiáltott, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebbi „0”- ás adóigazolást vagy nyilatkoznia kell, hogy lejárt adó, vámfizetési 

és társadalombiztosítási tartozása nincs és szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában. 

 

5. Az ajánlattevők minősítéséhez szükséges dokumentumok és az ajánlatok leadása. 

 

Az ajánlattevőknek a szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételeknek való megfelelését 

igazoló iratokat és dokumentumokat, árajánlatukat zárt borítékban 1 eredeti („eredeti 

ajánlat” felirattal) és 1 másolati példányban („ajánlat másolat” felirattal) kell benyújtani a 

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. 

emelet 101. szoba). 
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Az ajánlat beadási határideje: 2018. december 14. 12:00 óra. A benyújtási határidő letelte után 

ajánlat leadás nem lehetséges. 

6. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

 

Az alábbi mennyiségek az előző évek helyreállítási darabszámai alapján lettek 

meghatározva, ennek megfelelően tájékoztató jellegű adatok a várható munkakiadási 

darabszámokra vonatkozóan, ezek és az ajánlati űrlap egyes rovataiba megadott árak 

szorzatainak összeadását követően adódó eredmények kerülnek összehasonlításra. 

 

TÍPUS 
PÓTLÁS 
Ft/db 

PÓTLÁS 
db 

ZÁRCSERE 
Ft/db 

ZÁRCSERE 
db 

PÁNTCSE
RE Ft/db 

PÁNTCSER
E db Összesen  Ft 

Alu. kandeláber 6,5 méterig   65 - - - -  

Alu. kandeláber 6,5 méter 
felett   50 - - - -  

Beton kandeláber 5,6 
méterig   110   200 - -  

Beton kandeláber 5,6 
méter felett   1500   800 - -  

Pörgetett beton kandeláber 
5,5 méterig   30   10 - -  

Pörgetett beton kandeláber 
5,5 méter felett   150   100 - -  

Acél kandeláber kúpos 5,5 
méterig*   20   50   30  

Acél kandeláber 
teleszkópos 5,5 méterig*   200   750   300  

Acél kandeláber 5,5 m-től - 
13 méterig*   1000   3500   3000  

Acél kandeláber 13 méter 
felett*   50   20   200  

A Ø és A I tokozta 
szerelvénydoboz   10   5   5  

PVV és AT1-3 
szerelvénydoboz   10   5   5  

Szalkai szerelvénydoboz   10   5   5  

Közvilágítási helyiség ajtó-
(acél)   5   5   5  

Lámpatest védő rács    5 - - - -  

Stíl lámpaoszlop ajtó  - -   50   5  

Akna fedlap **   10 - - - -  

Akna fedlap keret***   10 - - - -  

Helyszínen végzett egyéb 
lakatos munkák ****   200 - - - -  

Oszlop talp - és tő 
sóvédelmi bevonattal 
történő ellátása *****   50 - - - -  

Összesen      -        
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Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás utáni szükséges festéssel együtt (Ft/db). 

 

* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó 

rögzítése történhet a zsanér cseréjével  - pótlásával  vagy beakasztható rögzítő fülek  fel 

hegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, sorjamentes levágásával  

** Itt az  ár nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent  

*** Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent  

****  Itt az ár Ft/órát jelent, mely magába foglalja az összes szerelői óradíjat, gépköltséget 

valamint a kiszállás költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.    

***** Alkalmazandó   KESTON termékcsalád vagy  sóvédelmi szempontból  más egyenértékű 

felületvédelmi technológia. Itt az  ár nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent.  

 

Az ajánlatkérő a jelentkezés feltételeinek megfelelő, legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás nyújtó ajánlatot tevővel köt szerződést.  

 

7. Az ajánlatok elbírálásának időpontja 

 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat értékeli 2018. december 18. 14:00 órakor hirdet eredményt a 

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. irodáján (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. I. 

emelet 101. szoba), melyet követő 8. napon aláírásra kerül a nyertes ajánlattevővel a 

keretszerződés. 

 

 

Budapest, 2018. december 03. 

 

 

 

 

Pap Zoltán  

Ügyvezető 

 

 

1. számú melléklet: Ajánlati ár űrlap  
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1. sz. melléklet 

Ajánlati ár űrlap 

TÍPUS 
PÓTLÁS 
Ft/db 

PÓTLÁS 
db 

ZÁRCSERE 
Ft/db 

ZÁRCSERE 
db 

PÁNT 
CSERE 
Ft/db 

PÁNT 
CSERE db Összesen  Ft 

Alu. kandeláber 6,5 méterig   65 - - - -  

Alu. kandeláber 6,5 méter 
felett   50 - - - -  

Beton kandeláber 5,6 
méterig   110   200 - -  

Beton kandeláber 5,6 
méter felett   1500   800 - -  

Pörgetett beton kandeláber 
5,5 méterig   30   10 - -  

Pörgetett beton kandeláber 
5,5 méter felett   150   100 - -  

Acél kandeláber kúpos 5,5 
méterig*   20   50   30  

Acél kandeláber 
teleszkópos 5,5 méterig*   200   750   300  

Acél kandeláber 5,5 m-től - 
13 méterig*   1000   3500   3000  

Acél kandeláber 13 méter 
felett*   50   20   200  

A Ø és A I tokozta 
szerelvénydoboz   10   5   5  

PVV és AT1-3 
szerelvénydoboz   10   5   5  

Szalkai szerelvénydoboz   10   5   5  

Közvilágítási helyiség ajtó-
(acél)   5   5   5  

Lámpatest védő rács    5 - - - -  

Stíl lámpaoszlop ajtó  - -   50   5  

Akna fedlap **   10 - - - -  

Akna fedlap keret***   10 - - - -  

Helyszínen végzett egyéb 
lakatos munkák ****   200 - - - -  

Oszlop talp - és tő 
sóvédelmi bevonattal 
történő ellátása *****   50 - - - -  

Összesen      -        
Fenti árak tartalmazzák a munkadíjat anyaggal és javítás utáni szükséges festéssel együtt (Ft/db). 

 

* A megrendelés függvényében a korábbi telepítésű vas oszlopok esetén a meglévő ajtó rögzítése történhet a 

zsanér cseréjével  - pótlásával  vagy beakasztható rögzítő fülek  fel hegesztésével, a korábbi zsanérok szakszerű, 

sorjamentes levágásával  

** Itt az  ár nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent  

*** Itt az ár nem Ft/db, hanem Ft/m –t jelent  
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****  Itt az ár Ft/órát jelent, mely magába foglalja az összes szerelői óradíjat, gépköltséget valamint a kiszállás 

költségét is. Anyagfelhasználás itt számla alapján elszámolható.    

***** Alkalmazandó   KESTON termékcsalád vagy  sóvédelmi szempontból  más egyenértékű felületvédelmi 

technológia. Itt az  ár nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent.  

 

 

 

………………………, 2018. ……………… …. 

…….………………………. 

Cégszerű aláírás 


