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Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000495932019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

„Budapesti IV. kerületi helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója

Ajánlatkérő
neve:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

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:

Budapest

Egyéb cím adatok:

Csepeli Átjáró 1-3.

Postai irányítószám:

1203

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000495932019/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:

EKR000495932019

Árubeszerzés
„Budapesti IV. kerületi helyszíneken közvilágítás LED-es rekonstrukciója 2019”

Ajánlatkérő Budapest IV. kerületét érintően, ezen kerületben elhelyezkedő – AK által kiválasztott –, döntő részében amortizált
közvilágítással rendelkező helyszínén innovatív LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel
világításkorszerűsítést kíván megvalósítani a jelenlegi lámpatestek cseréjével, összesen 3 db ajánlati részre bontással. A közbeszerzési
eljárás (1-3.rész) elsősorban ezen konkrét helyszíneken történő világításkorszerűsítés megvalósítása céljából kerül kiírásra, de nem
zárja ki a világítótestek BDK Kft. által a közvilágítási hálózaton történő egyéb helyszíneken történő felhasználását sem (opciós
lehívások terhére történő lehívás). A világítótesteket DALI protokoll szerint szabályozható fényáramú driverrel kell szállítani.
Ajánlatkérő ezzel biztosít lehetőséget arra, hogy a jövőben ezekre a világítótestekre telemenedzsment rendszert (vezérlés, hibajelzés
céljából), valamint a kisebb forgalmú időszakban (például 23 h – 4 h között i időben) fényáram szabályozást lehessen telepíteni, illetve
műszakilag biztosítva legyen az okos város funkciókhoz történő csatlakozás. Ezt a célt szolgálja az útvilágítási világítótestekben a
nemzetközi gyakorlatban alkalmazott csatlakozó (Nema 7 pin socket) előírása. Ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérői
előírásoknak megfelelő, valamennyi műszaki paraméterrel rendelkező LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási
világítótest adásvétele/szállítása. A megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által meghatározott
mintaterületekre (Relux fájlok) világítási megoldást kell készíteniük az ajánlattétel során („világítási számítások”). A világítási
számítások elkészítéséhez szükséges részletes műszaki követelményeket – beleértve a mintaterületekre (utakra, kerékpárutakra és
gyalogutakra) vonatkozó, a jelenleg érvényes Budapest Világítási Mestertervnek megfelelően, az MSZ EN 13201:2016 sz. szabvány
szerint meghatározott világítási osztályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő mindegyik mintaterületre (számítási
helyszínre) megad egy darabszámot. Ajánlattevőnek a mintaterületekre megajánlott világítótest típusokat/típusváltozatokat a teljes
ajánlati részre vonatkozóan ezekkel a darabszámokkal kell megajánlania. Az Ajánlattevőnek csak az Ajánlatkérő által meghatározott „
jellemző” helyszínekre, mintaterületekre kell világítási számításokat elkészítenie az általa megajánlott világítótest típusok/
típusváltozatok fénytechnikai adatait e számításokba behelyettesítve. Az adás-vételi szerződések megkötését követően az Ajánlatkérő
által előzetesen, pályázati úton kiválasztott tervező fogja a kiviteli terv elkészítése során ezeket a világítótesteket a teljes területre
adaptálni. A világítástervezés és a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest kidolgozása/megajánlása során
az oszlopgeometria, a világítótestek tartószerkezete és annak paraméterei, illetve a karbantartási tényező adottak, azokon módosítani/
változtatni nem lehet. Egyetlen kivételt képez ez alól a lámpatestek dőlési szöge (az út hossztengelyével párhuzamos tengely körüli
elforgatás mértéke), amennyiben a megajánlott világítótest alkalmas arra, hogy annak dőlését a lámpakar dőlési szögétől függetlenül
változtatni lehet. A részletesebb műszaki adatokat a dokumentáció részét képező Relux fájlok tartalmazzák. A teljesítés során a
megajánlott és leszállított világítótestek felszereléséről az Ajánlatkérő gondoskodik, azonban Ajánlattevőnek biztosítania kell műszaki
szakértő jelenlétét, aki irányítja a világítótestek felszerelését és helyes beállítását. Részek: Rész Kerület Terület Alapmennyiség
darabszám [db] Opciós maximális darabszám [db] 1. rész IV. Baross utca térsége 64 20 2. rész IV. Káposztás-megyeri ltp. 310 93 3.
rész IV. M2-M3 besorolású területek 296 89 Opció -> VI.1.2. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
17

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Budapest

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

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállási idő hossza világítótestre (min: 5 év, max: 14 év)

10

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W)

45

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Ajánlati ár (nettó HUF)

45

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha P.1) a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevőnek az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 2 ízben 15 napot meghaladó sorba állítása volt. P.2) ha a

EKR000495932019

közbeszerzés tárgya szerinti LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek értékesítéséből származó nettó árbevétele az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1.
részre tett megajánlás esetén az 5.200.000.- HUF-ot; a 2. részre tett megajánlás esetén a 25.000.000.- HUF-ot; a 3. részre tett
megajánlás esetén az 51.000.000.- 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 működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya
szerinti LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek értékesítéséből származó nettó árbevétele nem érte el összesen az 1.
részre tett megajánlás esetén az 1.800.000.- HUF-ot; a 2. részre tett megajánlás esetén a 8.400.000.- HUF-ot; a 3. részre tett
megajánlás esetén a 16.800.000.- HUF-ot; Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6-8) és (11), illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdéseire
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha M.1.) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három megelőző
évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább az 1. részre tett
megajánlás esetén 45 db; a 2. részre tett megajánlás esetén 220 db; a 3. részre tett megajánlás esetén 210 db; az EGT országaiban
szállított, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest vételére/szállítására vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjában valamint a 21/A. §-ban foglaltakra. M.2) a független
szakértői értékelés alapján a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek/mintapéldányok nem felelnek meg a
dokumentáció II. fejezetében (Műszaki leírás) foglalt műszaki feltételeknek, ezen belül a világítási számítások valamelyik eredménye
nem felel meg az MSZ EN 13201:2016 szabvány előírásainak. M.3) nem rendelkezik lámpatestek/világítótestek gyártása és/vagy
lámpatestek/világítótestek forgalmazási tevékenységi területre 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. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6-7), (9) és (
11), illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdéseire.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása nélkül.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.04.30

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:
1.) Opció: 1. rész: Az összes megajánlott alapmennyiség +30%-a egész számra felfelé kerekítve, azaz: 20 db 2. rész: Az összes
megajánlott alapmennyiség +30%-a egész számra felfelé kerekítve, azaz: 93 db 3. rész: Az összes megajánlott alapmennyiség +30%-a
egész számra felfelé kerekítve, azaz: 89 db Ajánlatkérő az 1-3. rész esetén 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 Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az opcionális tétel csak és kizárólag az Ajánlatkérő
külön megrendelése alapján szállítható le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciós tételek
egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott ugyanazon típusváltozatú világítótest egységárával. Az opcionális
tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó. 2) Elektronikus árlejtés: Ajánlatkérő a tárgyi eljárás
vonatkozásában elektronikus árlejtést fog alkalmazni. Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár)
vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor. 3) Ajánlatkérő az
ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke az egyes részek tekintetében az alábbi: 1. rész: 70.000,- Ft 2. rész:
350.000,- Ft 3. rész: 700.000,- Ft Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 54. § (2)
bekezdés szerint formák valamelyikében.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.04.19

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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EKR-OT-01195/2019
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