ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000974792019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Közvilágítási hálózat fejlesztése, rekonstrukció

Ajánlatkérő
neve:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

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:

Csepeli Átjáró 1-3.

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1203

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000974792019/reszletek

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

Építési beruházás
Közvilágítási hálózat fejlesztése, rekonstrukció

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: XIX.Nagykőrösi út zajvédő fal melletti járda 680 m 4x10/10mm² és 190m 4x16/16mm² kábel,55 db. 40/76/3P kandeláber,55
db.LED lpt.55 db.GURO,földelés,burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv. 433m NFA2X 1x25mm² szabvez. meglévő hálózatra
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rápörgetéssel II. rész: XI. Raoul Wallenberg rkp. 795m 4x10/10mm² és 50m 4x16/16mm² kábel. 37 db. oszlop, lámpatest cseréje.
GURO,földelések, burkolat helyreállítás III. rész: XI. Bukarest u. Benedikt Ottó u. 835m 4x10/10mm² kábel, 30 db. GURO, földelések,
burkolat helyreállítás IV. rész: VIII. Kis Stáció u. és környéke 190m 4x10/10mm² és 312m 4x16/16mm² kábel, 15 db. GURO, földelések,
burkolat helyreállítás V. rész: III. Gyenes u. 2466m 4x10/10mm² kábel, 1db. 120/76/4P, 16db. KSVR8 és 19db. 40/76/3P kandeláber,
meglévő lámpatestek visszaszerelése 36 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás VI. rész: XII. Kiss János altábornagy u. és
környéke 1109m 4x10/10mm² és 174m 4x16/16mm² kábel, 30 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás VII. rész: XXI. Erdősor u. 35
-73. 370m 4x10/10mm², kábel, 12 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás VIII. rész: X. Doba u. 2.44 m 4x10/10mm² kábel, 1 db.
70/76/3P kandeláber, kar, meglévő lpt. átszerelése, 1 db. GURO, földelés, burkolat helyreállítás. A társasház homlokzatára szerelt lpt,
kar, bekötővezeték és légvezeték elbontása IX. rész: III. Római tér 589m 4x10/10mm² kábel, 17 db. GURO, földelések, burkolat
helyreállítás. X. rész: III. Királyok útja 200. 1756m 4x10/10mm² és 128m 4x16/16mm² kábel, 12 db. 40/76/3P kandeláber, meglévő
lpt-ek visszaszerelése, 15 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás XI. rész: XII. Diana köz 18.120 m 4x10/10mm² kábel, 4 db. 70/76
/3P kandeláber, kar, 4 db. Claudia 50W-os lpt, 4 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás. 1db. JMK KK szekrény XII. rész: XVIII.
Kele u. 530 m 4x16/16mm² kábel, kb. 150m NFA2X 1x25mm² szabadvezeték, meglévő hálózatra történő rápörgetéssel 18 db. L9,8 és
2db. L5,6 beton oszlop, kar, 18 db 83W-os és 2 db. 24W-os LED-es lpt. 20 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás XIII. rész: XI.
Egér út M1 – M7 felüljáró 760 m 4x16/16mm² kábel, 1400m NFA2X 1x25mm² szabvez. meglévő hálózatra történő rápörgetéssel és
további kb. 950m NFA2X 4x25mm² szabadvezeték. 29 db. B10/400-as betonoszlop és 23db. 100/76/4P kandeláber, kar, 26 db 72W-os
és 26 db. 85W-os LED lpt. 23 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás XIV. rész: III. Gázgyár u. 400 m 4x10/10mm² kábel, 16 db.
70/76/3P kandeláber, kar, 16 db. Philips 100W-os lpt, 16 db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás XV. rész: 1. II. Nagykovácsi út 9.
44 m 4x10/10mm² kábelt, 2 db. 90/76/4P kandeláber, kar, 2 db. LED lpt, 2db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás,
világítástechnikai jkv 2. XIX. Méta utca – Zádor u. 24 m 4x16/16mm² kábel, 2 db. 120/76/4P kandeláber, kar, 2 db. LED lpt, 2db. GURO
, földelések, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv 3. XIV. Hungária körút - Ajtósi Dürer sor 14m 4x10/10mm² kábel, 1 db. 130/
76/4P kandeláber, kar, 1 db. LED lpt. 1db. GURO, földelések, burkolat helyreállítás, világítástechnikai jkv 4. XX. ker. Helsinki út Torontál u. 66m 4x10/10mm² kábel, 2 db. 100/76/4P kandeláber, kar, 2 db. LED lpt. 2db. GURO, földelések, 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:

180

vagy a teljesítés határideje:

Budapest, a jelen összefoglaló tájékoztató II.1.3.) pontja (A közbeszerzés mennyisége) szerint.

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

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

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

15

3. 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:

1. 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 AT: 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 AT a P.1) irattal azért
nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül az
AT, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.19. § (2) esetében AT 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. r.: nettó 15 millió (a továbbiakban: M)Ft-ot II. r.: nettó 40 M.- Ft-ot III. r.: nettó 5
M.- Ft-ot IV. r.: nettó 10 M.- Ft-ot V. r.: nettó 15 M.- Ft-ot VI. r.: nettó 8 M- Ft-ot VII. r.: nettó 3 M- Ft-ot VIII. r.: nettó 700.000.- Ft-ot
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IX. r.: nettó 4 M- Ft-ot X. r.: nettó 10 M.- Ft-ot XI. r.: nettó 2 M.- Ft-ot XII. r.: nettó 4 M.- Ft-ot XIII. r.: nettó 15 M.- Ft-ot XIV. r.: nettó 7
M.- Ft-ot XV. r.: nettó 4 M.- Ft-ot P.2.) ha a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három üzleti évben összesen nem érte el az I. r.: nettó 26 M.- Ft-ot II. r.: nettó 84 M.- Ft-ot III. r.: nettó 8 M.- Ft-ot IV. r.: nettó 15 M.Ft-ot V. r.: nettó 25 M.- Ft-ot VI. r.: nettó 12 M.- Ft-ot VII. r.: nettó 4.900.000.- Ft-ot VIII. r.: nettó 900.000.- Ft-ot IX. r.: nettó 6 M.Ft-ot X. r.: nettó 15 M.- Ft-ot XI. r.: nettó 2.800.000.- Ft-ot XII. r.: nettó 6 M.- Ft-ot XIII. r.: nettó 25 M.- Ft-ot XIV. r.: nettó 11.500.000.Ft-ot XV. r.: nettó 5.400.000.- Ft-ot Amennyiben AT 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 több
részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg AK a fentiekben meghatározott (P.1. és P.2.) pénzügyi gazdasági min.köv.
részenkénti igazolását (kiv.: 321/2015. (X. 30.) K. r. 19. § (2) esetében). Alkalmatlannak minősül az AT, ha M.1.) az eljárást megindító
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 megelőző évben összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legalább I. r. tekintetében összesen: 37db oszlop állítást és 600 m II. r.tek. össz: 26db oszlop állítást és 590 m
III. r tek. össz: 585 m IV. r.tek. össz: 350 m V. r.tek. össz: 25db oszlop állítást és 1720 m VI. r.tek. össz: 890 m VII. r.tek. össz: 260 m
VIII. r.tek. össz: 30 m IX. r.tek. össz: 410 m X. r.tek. össz: 8db oszlop állítást és 1320 m XI. r.tek. össz: 3db oszlop állítást és 84 m XII.
r.tek. össz: 14db oszlop állítást és 370 m XIII. r.tek. össz: 36 db oszlop állítást és 1190 m XIV. r.tek. össz: 11 db oszlop állítást és 280 m
XV. r.tek. össz: 5 db oszlop állítást és 100 m kábelhálózat létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját, és/vagy áramszolgáltatói,
vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok létesítését, vagy cseréjét, vagy rekonstrukcióját magába foglaló referenciával. A referenciamunka
részenként akár több címet is magában foglalhat. Amennyiben AT több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a
megajánlott részek közül azon rész követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb db számra/m-re
vonatkozó az elvárás. M.2.) nem rendelkezik összesen az 1., 2., 4., 5., 10. és 13. részek vonatkozásában legalább: - 3 fő villanyszerelő
és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői
szakmai tapasztalattal - (a 3., 6-9., 11.;12. és 14-15. részek vonatkozásában legalább 1fő), - 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség
alatti munkavégzés) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti
munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal - (a 3., 6-9., 11.;12. és 14-15. részek vonatkozásában legalább 1fő), - 2 fő
kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői szakmai tapasztalattal - (a 3., 6-9., 11.;
12. és 14-15. részek vonatkozásában legalább 1fő), - 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (
12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal - (a 3., 6-9., 11.;12. és 14-15. részek vonatkozásában legalább 1fő), - 1
fő névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki Vezetővel (jogosultság: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. mell. IV. Felelős műszaki vezetés 3. Rész 21) p. alapján Villamosság
szakterületen - MV-VI), aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal - (a 3., 6-9., 11.;12. és 14-15
. részek vonatkozásában legalább 1fő). A szakemberek tekintetében előírt követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy
egyszerre több képzettséggel, és a képzettségenként előírt szakmai tapasztalattal is rendelkezik. A megajánlott részek számától
függetlenül az előírt szakemberek vonatkozásában az egyes részek között az átfedés megengedett. M.3.) nem rendelkezik a
közbeszerzés tárgya szerinti ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal, vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.24. § (4) bek. szerint. M.4.) ha nem rendelkezik összesen a
részek számától függetlenül 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. Az egyes részek között az átfedés megengedett.
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:
Ajánlatkérő jelen eljárásban 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
2019.07.30

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:
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: Valamennyi rész vonatkozásában a munkaterület átadásától számított 180
nap.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

EKR000974792019

2019.07.22

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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