ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000216522019
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Közbeszerzés
tárgya:

Gyalogos-átkelőhelyek megvil. 2019.

Összefoglaló tájékoztatás
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 adatok
Hivatalos név:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:
Város:
Egyéb cím adatok:

Budapest

Postai irányítószám:

1203

Ország:

Magyarország

Csepeli Átjáró 1-3.

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000216522019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

EKR000216522019

Építési beruházás
„Gyalogos-átkelőhelyek szabványos megvilágításának kiépítése és közvilágítási
hálózat fejlesztése, illetve rekonstrukciója 2019.”

I. rész: 1. XIII.Dráva u-Pannónia u. gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése Kb.30 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 1db. 10m-es horganyzott
acél kandeláber, V1T-0,5/76-60 karral, 1 db. GE SMBT/2/F/C5/105/30/D/LS/C1/N/U60 LED lpt., 2db.GURO szerelvénylap,
földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 2. I. Hegyalja út-Sánc u-Tigris u. gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése Kb
.60 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 2 db. HKT 76/90/4 és 1db. STK-KSVR 90P-106 horganyzott acél kandeláber, 4 db. Philips Irídium
SGS453 150W-os lpt, 5db.GURO szerelvénylap, földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 3. XXII. Nagytétényi út
BKV autóbusz kihajtónál lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése Kb.30 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 1 db. HKT 76/100/4 horganyzott
acél kandeláber, 1 db. GE SMBT/2/F/C5/105/30/D/LS/C1/N/U60 LED-es lpt, 1db.GURO szerelvénylap, földeléstelepítés, burkolat
helyreállítás, világítástechnikai jkv. 4. XX.Klapka u.79-Knézits u. csomópontban lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése Kb.40m 4X10/
10mm² NYCWY kábel, 2 db. HKT 76/100/4 horganyzott acél kandeláber, 1 db. SMBT/1/F/E/48 W-os és 1db. SMBT/1/F/E/74W-os LED
lpt, 2db. GURO szerelvénylap, földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 5. XI.Hunyadi János út - Kőtár út
csomópontban lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése Kb. 20 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 1 db.HKT 76/100/4 horganyzott acél
kandeláber, 1 db. SRL 125 730 L01 B064QNDG1 LED-lpt, 1db. GURO szerelvénylap, földeléstelepítés, burkolat helyreállítás,
világítástechnikai jkv. 6. XI. Egér út - Péterhegyi út csomópontban lévő gyalogátkelőhely közvil. fejlesztése Kb.40 m 4X10/10mm²
NYCWY kábel,1 db. HKT 76/100/4 horganyzott acél kandeláber, 1 db. SR 176 730 L05 GO96 QNDG1 lpt, 1db. GURO szerelvénylap,
földeléstelepítés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. II. rész: XVIII. Nemes u.113-119. parkoló szabványos közvil. hálózat
fejlesztése Kb.160 m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 5 db. HKT 76/50/3 horganyzott acél kandeláber, 5 db. SLBT/2/F/P5/50W LED-es lpt,
5 db. 5db. GURO szerelvénylap, végponti földelés, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. III. rész: XI.Albert u. 38. 53062-1 KKSZ
-ből kiinduló közvil. kábelek rekonstrukciója Kb. 3500m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 77 db. GURO szerelvénylap, földelések telepítése,
burkolat helyreállítás IV. rész: XVI.Gesztenye u - Felsőmalom u. közötti terület gyalogos útjának közvilágítás fejlesztése Kb. 650m
4X10/10mm² NYCWY kábel, 30 db. új 40/76/3P horganyzott acél kandeláber, 30 db. GURO szerelvénylap, 30 db. VIZULO
LY020730L01B016QNDG1 LED-es lpt. bekötő vezetékkel, földelések telepítése, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. V. rész:
XVI. Újszász u. (Jókai u - Diósy L.u. között) új járda közvil. hálózat fejlesztése Kb. 980m 4X10/10mm² NYCWY kábel, 36 db. 40/76/3P
horganyzott acél kandeláber, 36 db. GURO szerelvénylap, 36 db. VIZULO SRL 024730L04G016QNDG1, LED-es lpt. bekötő vezetékkel,
földelések telepítése, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

150

vagy a teljesítés határideje:

Budapest

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap)

15

Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített
vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)

15

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha P.1.) ha a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint az adózott eredmény az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő üzleti év bármelyikében negatív volt. Amennyiben az Ajánlattevő a P.1
) irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében Ajánlattevő működési ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítése vagy cseréje, illetve rekonstrukciója)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el: I. rész esetén: nettó 9.000.000.Ft-ot II. rész esetén: nettó 4.000.000.- Ft-ot III. rész esetén: nettó 58.000.000.- Ft-ot IV. rész esetén: nettó 13.000.000.- Ft-ot V. rész
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esetén: nettó 19.000.000.- Ft-ot Ajánlatkérő az alábbit érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat
benyújtásáig eltelt időszak. A több részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (P.1. és
P.2.) pénzügyi gazdasági minimumkövetelmény részenkénti igazolását (kivéve: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés
esetében). P.2.) ha a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három üzleti évben
összesen nem érte el az I. rész esetén: nettó 10.300.000.- Ft-ot II. rész esetén: nettó 4.600.000.- Ft-ot III. rész esetén: nettó 63.000.000
.- Ft-ot IV. rész esetén: nettó 15.000.000.- Ft-ot V. rész esetén: nettó 22.000.000.- Ft-ot Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében
tesz ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legszigorúbb/
legmagasabb árbevételre vonatkozó az elvárás. 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. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az
előírt alkalmassági követelményeknek 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 Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek
adatait Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az ajánlatkérőt Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (
11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására
jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 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, legalább I. rész esetén: 8db oszlop állítást és 220 m II. rész esetén: 5 db
oszlop állítást és 160 m III. rész esetén: 3500 m IV. rész esetén: 30db oszlop állítást és 650 m V. rész esetén: 36 db oszlop állítást és
980 m kábelhálózat létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját, és/vagy áramszolgáltatói, vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok
létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját magába foglaló referenciával. A referencia akár több címet is magában foglalhat.
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész
követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb darabszámra/méterre vonatkozó az elvárás. Az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés alapján, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó
referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás
olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. A Kbt. 140. § (9) bekezdése 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. M.2.) nem rendelkezik összesen
legalább: - 3 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) villanyszerelői és/
vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal, - 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai
tapasztalattal, - 2 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői szakmai
tapasztalattal, - 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 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 3. Rész 21) pontja alapján Villamosság szakterületen - MV-VI), aki rendelkezik 1 éves (12 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. M.3.) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya
szerinti ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel
egyenértékű tanúsítvánnyal a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés szerint. M.4.) ha nem rendelkezik összesen a
teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel: - 1 db aszfaltozó készülék, - 1 db aszfaltvágó
gép, - 1 db betontörő eszközzel, - 1 db földtömörítő eszköz, - 1 db áramfejlesztő készülék, - legalább 1 db 8,0 tonnás darus gépkocsi, legalább 1 db min. 14,0 méteres kosaras gépkocsi, - legalább 1 db oszlopszállító utánfutó, - legalább 1 db min. 8,0 tonnás
tehergépkocsi. 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. A Kbt. 69. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra
szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (11) bekezdése
szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében
az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására
szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.03.08

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) 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.1.2) További információk:
II.1.4)Teljesítés határideje: I. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap II. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap
III. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap IV. rész: a munkaterület átadásától számított 150 nap V. rész: a munkaterület
átadásától számított 150 nap

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.02.26

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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