ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000924292019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Oszlopfestés 2019.

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/EKR000924292019/reszletek

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

Szolgáltatás megrendelés
Oszlopfestés 2019.

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok korrózióvédelme és festése vállalkozási szerződés keretében. A teljes mennyiség
9500 m2, amely alapmennyiség felett 30% opció lehetséges. Az Ajánlattevő feladata az MSZ EN ISO 12944:2000 szabványsorozat
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szerinti munkavégzés, melynek alapján az alábbi munkafolyamatokat kell elvégezni. Felület előkészítés: A tartószerkezetekre szerelt
nem közvilágítási célú közúti jelzőtáblák, virág- és zászlótartók és egyéb szerelvények bontása (mindez az érintetek írásos tájékoztatás
mellett, hely az építési naplóba történő rögzítésével kell történjen) Oszloptisztítás Rozsdaeltávolítás kézi-gépi erővel
Zsírtalanítás-felületelőkészítés Felület előkészítés Festés: Korrózióvédelmi festés Közbenső és fedő réteg felhordása A feladat
részletes meghatározására a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
10

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Budapest közigazgatási területe, az eseti megrendelésekben szereplő címlista szerint.

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

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (min. 36 hónap; max. 72 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Ajánlati ár (nettó HUF)

90

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 megküldésének napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt 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 (kültéri fémszerkezetek korrózióvédelmi festése) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el: nettó 20.000.000.- Ft-ot. Ajánlatkérő az
alábbit érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak. P.2.) ha a közbeszerzés
tárgya szerinti (kültéri fémszerkezetek korrózióvédelmi festése) árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben évente nem érte el a nettó 50 millió Ft-ot. Az ajánlattétel során legyenek
figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésre, illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdésére. Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha M
.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben összesen 7 000 m2
mennyiségben kültéri fémszerkezeteken végzett korrózióvédelmi festésre vonatkozóreferenciával. A mennyiségi előírás több
referenciával is igazolható. M.2.) nem rendelkezik legalább a) 1 fő szakemberrel, aki Végzettség: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-VI” és/vagy „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságmegszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 3. Rész 21) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/
2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI” és/vagy „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Szakmai gyakorlat: — a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI” és/vagy „MV-ÉV”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV.
Felelősműszaki vezetés 3. Rész 21) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti„MV-VI” és/vagy „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik, továbbá, — legalább 1 év (12 hónap) erősáramú hálózatokon szerzett műszaki vezetői vagy projektvezetői
szakmai tapasztalattal. és b) legalább 2 fő festő szakmunkással és 1 fő villanyszerelő szakmunkással. A szakemberek között átfedés
lehetséges. M.3) nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki Felszereltséggel: Legalább.
— 1 db 20 m-es kosaras tehergépjármű, — 1 db 14 m-es kosaras tehergépjármű, — 1 db szerelő gépjármű (max. 3,5 t megengedett
össztömegű, min. 2 személy és a festéshez szükséges eszközök szállítására alkalmas gépjármű) M.4) nem csatolja az ISO 9001
rendszer, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, a közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványt egyszerű másolati formában,
vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában, ha a szóban forgó gazdasági
szereplőnek nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve ha bizonyítja, hogy a javasolt
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak, továbbá Nem csatolja az ISO 14001 rendszer
, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, a közbeszerzés tárgya szerinti
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tevékenységre vonatkozó környezetirányítási rendszermeglétét igazoló érvényes tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból –
nem voltlehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja,
hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal. Legyenek figyelemmel a
Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.re, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésre, továbbá a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) és 22. § (5)
bekezdésre.
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 nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.07.22

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.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § szerint az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati
kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték
mértéke: 700.000 HUF. 2.) Opció: Az összes alapmennyiségen túl +30% opciós mennyiség megrendelése lehetséges. Ajánlatkérő 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 rendelhető meg, csak ebben az esetben kerülhet sor az
ellenérték megfizetésre. Az adott opciós tételek egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott egységárakkal. Az
opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.07.12

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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