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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149992-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
2019/S 064-149992
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_96175725
Csepeli átjáró 1–3.
Budapest
1203
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
Telefon: +36 12384111
E-mail: bdk@bdk.hu
Fax: +36 12384323
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bdk.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000304092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000304092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6)

Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Oszlopfelülvizsgálat 2019.
Hivatkozási szám: EKR000304092019

II.1.2)

Fő CPV-kód
71631000
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II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
A BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fém oszlopok állapotvizsgálata vállalkozási szerződés keretében
2019.
1. rész:
3 300 db oszlopvizsgálat és minősítés az oszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével,
mely kiterjed az oszloptő feltárással, burkolatbontással járó felülvizsgálatára, illetve kiegészül ennek
korrózióvédelmével.
A fenti alapmennyiségen felül 30 % opció lehetséges.
2. rész:
4 640 db oszlop — és szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres
felülvizsgálata, statikai állapotelemzése és minősítése.
A fenti alapmennyiségen felül 30 % opció lehetséges.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
3 300 db oszlopvizsgálat és minősítés
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
71631000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
3 300 db oszlopvizsgálat és minősítés az oszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével,
mely kiterjed az oszloptő feltárással, burkolatbontással járó felülvizsgálatára, illetve kiegészül ennek
korrózióvédelmével.
A fenti alapmennyiségen felül 30 % opció lehetséges.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap; min. 0,5 %-a/nap, max 1,5 %-a/nap) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az alapmennyiség 30 %-a erejéig.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott
egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés
Időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében
Dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető
El és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Az Ajánlatkérő nem más Ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
4 640 db oszlop — és szerelvényeinek próbaterhelése
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
71631000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
2. rész:
4 640 db oszlop — és szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres
felülvizsgálata, statikai állapotelemzése és minősítése.
A fenti alapmennyiségen felül 30 % opció lehetséges.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap; min. 0,5 %-a/nap, max 1,5 %-a/nap) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
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A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az alapmennyiség 30 %-a erejéig.
Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott
egységárakkal.
Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés
Időbeli hatályán belül bármikor jogosult.
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében
dönt, döntését a Nyertes/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.
Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető
El és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Az Ajánlatkérő nem más Ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok fennállnak.
Igazolási mód:
Előzetes ellenőrzés:
— Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban:
ESPD) köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
[Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt ESPD-t. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is benyújtani. A közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyike külön köteles az ESPD-t benyújtani — 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §; Kbt. 67.
§ (3) bek.].
— A gazdasági szereplők [ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)]az adott
eljárás során benyújtott ESPD-ben található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják,
ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által
a másik eljárásban megkövetelt információkat. Az ESPD újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő
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köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni
arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági
szereplőköteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.
§],
— Az ESPD-ben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele
szemben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot, azon adatbázis
kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet előírja,
— Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az ESPD-ben foglalt
nyilatkozatot.
Utólagos igazolás:
— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott
ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,
— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az ajánlattevő eleget
tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének,
— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában, csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság előzetes igazolása: az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban:
ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV.
Rész «α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése» szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem,
részletes információkat nem kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások
benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az
előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg,
e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
P.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő üzleti évre vonatkozó — mellékletek nélküli —
saját vagy jogelődje éves beszámolóját.
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a www.e-beszamolo.im.gov.hu honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi
alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.1) irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.
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§ (2) bekezdés alapján kell igazolnia. Ennek megfelelően csatolnia kell a működési ideje alatti időszakra
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló
nyilatkozatát.
P.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell a
cégszerűen aláírt, az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Ha az ajánlattevő a P.1.) és P.2) nyilatkozatot azért nem tudja benyújtani, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámolóról és az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alkalmazandó.
P.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolni kell a
tartószerkezetek statikai felülvizsgálatára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról
szóló igazolást.
A minősített ajánlattevők esetén legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)
bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.1) a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint az adózott eredménye az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított kettő üzleti év bármelyikében negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés érvényesülése esetén alkalmatlannak minősül
az ajánlattevő, ha az ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1. rész: felsővezeték
tartó-, áramszolgáltatói- vagy önálló közvilágítási fémoszlopok burkolatbontással és helyreállításával járó
rekonstrukciós, káreseti vagy üzemzavari cseréjéből és/vagy felsővezeték tartó-, áramszolgáltatói- vagy önálló
közvilágítási fémoszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével elvégzett vizsgálatából
és minősítéséből; 2. rész: felsővezeték tartó, áramszolgáltatói vagy önálló közvilágítási fémoszlop — és
szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres statikai állapotelemzéséből és
minősítéséből) származó -— általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele a működésének ideje alatt
nem érte el:
1. rész esetén: 5 000 000 HUF-ot
2. rész esetén: 10 000 000 HUF-ot
Ajánlatkérő az alábbit érti a «működésének ideje» alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig
eltelt időszak.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén, elegendő a nagyobb (2.rész) árbevétel igazolása.
Amennyiben Ajánlattevő mindkét rész tekintetében ajánlatot kíván tenni, úgy a P.1) pont szerinti nyilatkozatot
részenként külön-külön meg kell tenni.
P.2) a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három,
mérlegfordulónappal üzleti évben összesen nem érte el az
1. rész esetén: 32 000 000 HUF-ot
2. rész esetén: 91 000 000 HUF-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 teljes nettó árbevétele nem érte el
összesen az
1. rész esetén: 5 000 000 HUF-ot
2. rész esetén: 10 000 000 HUF-ot
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén, elegendő a nagyobb (2.rész) árbevétel igazolása.
P.3.) nem rendelkezik minimum
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1. rész esetén 20 000 000 HUF/év
2. rész esetén 50 000 000 HUF/év
Kártérítési összegű, tartószerkezetek statikai felülvizsgálatára vonatkozó érvényes szakmai
felelősségbiztosítással.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén, elegendő, ha a nagyobb kártérítési összegű felelősségbiztosítással
rendelkezik ajánlattevő.
Az ajánlattétel során legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdésre, illetve a Kbt. 140. § (9)
bekezdésére.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész «α: Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése» szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információkat nem kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások
benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az
előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg,
e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell — a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelően igazolva — az eljárást megindító ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett és 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés
tárgya szerinti referenciára vonatkozó nyilatkozatot/igazolást.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a nyilatkozatot azon
Szakemberekről, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a bemutatott szakember az
Ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, csatolni kell az ajánlattevő
nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig
rendelkezni fog.
Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzát, továbbá a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét (darabszám, műszaki paraméter
megjelölésével). Járművek esetében csatolni kell a forgalmi engedély másolatát, valamint a rendszám
megadása is szükséges, egyéb eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell csatolni.
M.4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolni kell az ISO 9001
tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek nem
volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve ha bizonyítja, hogy a
javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak [321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés].
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A minősített ajánlattevők esetén legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak az ajánlattevő, ha:
M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven befejezett
és 6 éven belül megkezdett összesen
1. rész esetén:
— legalább 1 000 db felsővezeték tartó-, áramszolgáltatói- vagy önálló közvilágítási fémoszlopok
burkolatbontással és helyreállításával járó rekonstrukciós, káreseti vagy üzemzavari cseréjének elvégzését
igazoló referenciával
És/vagy
— legalább 1 000 db felsővezeték tartó-, áramszolgáltatói- vagy önálló közvilágítási fémoszlopok az oszlopok
falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével elvégzett vizsgálatának és minősítésének elvégzését
igazoló referenciával.
2. rész esetén:
— legalább 1 500 db felsővezeték tartó, áramszolgáltatói vagy önálló közvilágítási fém oszlop - és
szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres statikai állapotelemzésének és
minősítésének elvégzését igazoló referenciával
M.2) nem rendelkezik:
1. részben az alábbi szakemberekkel (Aa és B vagy Ab és B)
Aa)
1 fő szakember, aki végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki
tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének
I. Tervezés 2. Rész 26) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2.
Rész 26) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T”
kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik.
VAGY
Ab:
1 fő szakember, aki végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészetiműszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
mellékletének I. Tervezés 2. Rész 12) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás
előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés
2. Rész 12) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
B)
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Legalább 3 fő - ultrahangos ipari anyagvizsgáló tanfolyami végzettségű vagy min. 1 éves ultrahangos
anyagvizsgálati gyakorlattal rendelkező - villanyszerelő végzettségű szakemberrel.
M.3) nem rendelkezik összesen az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
1. rész:
— precíziós ultrahangos vastagságmérővel
— aszfaltozó készülékkel,
— aszfaltvágó géppel,
— betontörő eszközzel (pl. bontó kalapács),
— földtömörítő eszközzel,
— áramfejlesztő készülékkel,
— szerelő gépjárművel
— min. 3,5 t tehergépjárművel.
M.4) nem rendelkezik méréstechnikai szolgáltatásokra és/vagy építőipari szolgáltatásokra és/vagy elektromos
hálózati szolgáltatásokra 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. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.re, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésre.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér: Napi mértéke bírálati részszempont (2. részszempont - a szerződés nettó ellenértékének
min. 0,5 %/nap; max. 1,5 %/nap).
2. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség nettó ellenértékének a 10 %-a.
3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (2) bek.
alapján a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
A részletes szabályokat a szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.7)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben és az ajánlattételi dokumentáció
részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.

III.1.8)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/05/2019
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1) Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.
19.) K. r. rendelkezéseivel.
2) Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dokumentumok az
ajánlati dok-ban részletezettek szerint.
3) Az eljárás során irányadók a Kbt. és a végrehajtási r. vonatkozó utasításai, különös tekintettel a 424/2017.
(XII. 19.) K. r. Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.)
K. r 10.§ -ra.
4) Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt.66. § (2), (5), (6) [nemleges
esetben is nyil. kell], 67.§ (4) és - adott esetben - a Kbt. 65.§ (7) sz. nyilatkozatokat, okiratokat.
5) A 321/2015.(X.30.) K. r. 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő
(közös ajánlattétel vmennyi tagja) az űrlap kitöltésén túl az ajánlathoz köt. csatolni a cégbírósághoz benyújtott
vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6) Az AK nem teszi lehetővé a nyert. AT számára a szerződés telj. érdekében GSZ (projekttársaság)
létrehozását.
7) A felhívás IV.2.6. az ajánlati kötöttség von. megadott 1 hónap a Kbt. 81.§ (11) b. alapján 30 nap.
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8) FAKSZ: dr. Varga Dóra Katalin (00155)
9) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 35. §- csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megáll.).
10) AT ajánlatának a Kbt. 68. § (4) alapján a felolvasólapot kell tartalmaznia (űrlap).
11) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:
I. rész: 580e Ft
II. rész: 1,6 M Ft
A biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rend.re bocsátani, a Kbt. 54. § (2) szerint formák vmelyikében:
— az AK az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 bsz. történt átutalást teljes bizonyító erejű
magánokirattal kell igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő), vagy
— az AK javára szóló eredeti pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet
kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben
maradnia), vagy
— a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni.
AK felhívja a figy. az aj. biztosíték hiánypótlásának különös szabályaira. A nyertes AT, valamint - kihirdetése
esetén - a második legkedvezőbb AT esetében az aj. biztosíték szerződést bizt. mellékkötelezettséggé válik.
12) Ajánlatok értékelése: a Kbt. 76. § (2) bek c) és a 322/2015 (X.30.) Korm. r 24. § alapján a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontsz. alsó és felső határa:
Részszempontonként 1-100; Módszerek: 1. részsz. - fordított arányosítás, a 2. részsz. - pontozás.
13) Az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlást nem rendel el.
14) A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról nyil. kell.
15) AK előírja a II. rész von. alkalmazni kívánt technológia írásos bemutatását annak érdekében, hogy AK meg
tudjon győződni arról, hogy az megfelel a műszaki specifikációban foglalt műszaki elvárásoknak.
16) A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb minősítési feltételek: A felhívás P.1), P.2), P.3), M.1), M.2.) M.3) és M.4) pontjai.
17) Az ajánlathoz csat. kell a 321/2015 (X.30.) K. r. 13.§-ban meghat.
18) AK nem kívánja alk. a Kbt. 75. § (2) b. e) pontját.
19) Nyertes AT-nek meg kell felelnie a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletben foglaltaknak.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a
kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés
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esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A
jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
27/03/2019
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