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Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.bdk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12384323Fax:Telefon:E-mail:

ügyvezetőKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/25/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Közvilágítás LED-es rekonstrukciója - 2021Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000150592021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt 
Felelősségű Társaság

12705616243

Csepeli Átjáró 1-3.

Budapest HU110 1203

Pap Zoltán

drvarga@vddr.hu +36 709349022

www.bdk.hu

Nem

Nem

Igen
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150592021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150592021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

címen:

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Villamos energia

Közvilágítás LED-es rekonstrukciója - 2021

EKR000150592021

Árubeszerzés

AK Budapest több kerületét érintően, ezen kerületekben 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 6 db ajánlati részre bontással. Az ajánlati 
részek meghatározása részint területi lehatárolás, részint pedig a hasonló műszaki adottságok alapján történt. Ennek megfelelően az 
egyes ajánlati részek több kerületet is érinthetnek, ha azokban műszakilag hasonló megoldások várhatók. AK elvárása, hogy az egyes 
ajánlati részek által érintett területeken a világítótestek azonos gyártótól származzanak, ezért az egyes ajánlati részekre egy-egy 
ajánlat tehető. Az ajánlati részeken belüli egyes területekre (pl. különböző kerületekre) részajánlat nem tehető. 
A közbeszerzési eljárás (1-6. ajánlati rész) elsősorban ezen konkrét helyszíneken történő világításkorszerűsítés megvalósítása céljából 
kerül kiírásra, de nem zárja ki a világítótestek   BDK Kft. által a közvilágítási hálózaton 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 közötti 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. 
 
A DALI protokoll szerinti szabályozás önmagában külső vezérlést feltételez, ami a NEMA csatlakozókon keresztül valósul majd meg. 
Ennek megfelelően külső vezérlés nélküli szabályozhatóságra Ajánlatkérő nem tart igényt. 
 
AK elvárja, hogy a megajánlott világítótestek Ø 40-60 mm oszlopkarra vagy oszlopcsúcsra közdarab nélkül rögzíthetők legyenek. Ezen 
túlmenő elvárás, hogy a világítótestek egy része Ø 76 mm oszlopkarra vagy oszlopcsúcsra is rögzíthető legyen, szükség szerint az 
ajánlattevő által biztosított közdarab felhasználásával. Ezen közdarabok mennyisége az adott ajánlati részre megadott világítótestek 
alapmennyiségének 25%-a egész számra lefelé kerekítve. 
 
Folytatás - karakterkorlátozásra tekintettel - a felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában! 
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak 
árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára 
irányulnak-e)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. rész - Bp. III.és IV. ker.kertvárosi övezetII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Budapest

I. rész: Bp. III. és IV. kerület kertvárosi övezet: 1072 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest.

Igen

Igen

Jótállási idő hossza világítótestre (min:10 év, max:14 év) 5

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) 45

Nem

Igen

Nem

19
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak 
árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára 
irányulnak-e)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész - Bp. III. és IV. ker. lakótelepi övezetII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat – ami tartalmazza a megajánlott világítótest 
típusának és típusváltozatának pontos megnevezését, elszámolási egység-teljesítményét, állandósult összfényáramát és egységárát – a 
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel 
amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 
PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Igen

Az I. rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiség 30%-ának megfelelő (opciós mennyiség), azaz a kerekítésre tekintettel 321 
darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest leszállítására is kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint. 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 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. 

Nem

Nem

Budapest
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Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat – ami tartalmazza a megajánlott világítótest 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

II. rész: Bp. III. és IV. kerület lakótelepi övezet: 911 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest.

Igen

Igen

Jótállási idő hossza világítótestre (min: 10 év, max: 14 év) 5

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) 45

Nem

Igen

Nem

19

Nem

Nem

Igen

A II. rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiség 30%-ának megfelelő (opciós mennyiség), azaz a kerekítésre tekintettel 273 
darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest leszállítására is kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint. 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 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. 

Nem

Nem
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak 
árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára 
irányulnak-e)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 3. rész - Bp. XVII. és XIX. kerületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

típusának és típusváltozatának pontos megnevezését, elszámolási egység-teljesítményét, állandósult összfényáramát és egységárát – a 
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel 
amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 
PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül! 

Budapest

III. rész: Bp. XVII. és XIX. kerület alapmennyiség: 936 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest.

Igen

Igen

Jótállási idő hossza világítótestre (min: 10 év, max: 14 év) 5

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) 45

Nem

Igen

Nem

19

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak 
árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára 
irányulnak-e)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 4. rész - Bp. IX., X. és XXII. kerületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat – ami tartalmazza a megajánlott világítótest 
típusának és típusváltozatának pontos megnevezését, elszámolási egység-teljesítményét, állandósult összfényáramát és egységárát – a 
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel 
amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 
PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Igen

A III. rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiség 30%-ának megfelelő (opciós mennyiség), azaz a kerekítésre tekintettel 280 
darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest leszállítására is kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint. 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 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. 

Nem

Nem

Budapest

IV. rész: Bp. IX. , X. és XXII. kerület alapmennyiség: 324 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest.

Igen

Igen

Jótállási idő hossza világítótestre (min: 10 év, max: 14 év) 5
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - 5. rész - Bp. XI. kerületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat – ami tartalmazza a megajánlott világítótest 
típusának és típusváltozatának pontos megnevezését, elszámolási egység-teljesítményét, állandósult összfényáramát és egységárát – a 
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel 
amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 
PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül! 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) 45

Nem

Igen

Nem

19

Nem

Nem

Igen

A IV. rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiség 30%-ának megfelelő (opciós mennyiség), azaz a kerekítésre tekintettel 97 
darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest leszállítására is kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint. 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 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. 

Nem

Nem
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Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak 
árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára 
irányulnak-e)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

Budapest

V. rész: Bp. XI. kerület alapmennyiség: 315 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest.

Igen

Igen

Jótállási idő hossza világítótestre (min: 10 év, max: 14 év) 5

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) 45

Nem

Igen

Nem

19

Nem

Nem

Igen

Az V. rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiség 30%-ának megfelelő (opciós mennyiség), azaz a kerekítésre tekintettel 94 



EKR000150592021

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak 
árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára 
irányulnak-e)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - 6. rész - Bp. XII. kerületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat – ami tartalmazza a megajánlott világítótest 
típusának és típusváltozatának pontos megnevezését, elszámolási egység-teljesítményét, állandósult összfényáramát és egységárát – a 
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel 
amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 
PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest leszállítására is kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint. 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 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. 

Nem

Nem

Budapest

VI. rész: Bp. XII. kerület alapmennyiség: 229 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest.

Igen

Igen

Jótállási idő hossza világítótestre (min: 10 év, max: 14 év) 5

Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) 45

Nem

Igen

Nem
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Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 
Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), 
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. 
(1) bek. b) pont).  
 
Igazolási mód:  
 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott egységár táblázat – ami tartalmazza a megajánlott világítótest 
típusának és típusváltozatának pontos megnevezését, elszámolási egység-teljesítményét, állandósult összfényáramát és egységárát – a 
beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel 
amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során nem kerül csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 
NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül!

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

19

Nem

Nem

Igen

A VI. rész Nyertese a fentiekben rögzített alapmennyiség 30%-ának megfelelő (opciós mennyiség), azaz a kerekítésre tekintettel 68 
darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest leszállítására is kötelezettséget vállal, az alábbiak 
szerint. 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 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. 

Nem

Nem
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A felhívás II.1.4) Rövid meghatározás: pontjának folytatása: 
 
A megajánlott világítótesteknek önmagukban, vagy az AT által szállítandó közdarab alkalmazásával alkalmasnak kell lenniük ±15°-os 
döntésre (az úttest hossztengelyével párhuzamos tengely körüli elforgatásra). 
 
AK elvárja továbbá, hogy a megajánlott világítótestek gyárilag bekötött csatlakozóvezetékkel kerüljenek szállításra. 
 
A csatlakozóvezetékek típusát és maximális hosszát ajánlati részenként az EKR rendszerbe Relux fájlok és excel táblázat használata.
zip néven feltöltött dokumentumban szereplő „*. ajánlati rész.xls” fáj „Kimutatások” munkalapja tartalmazza.  
 
A csatlakozóvezetékek pontos hosszát az Ajánlatkérő által előzetesen, pályázati úton kiválasztott tervező fogja meghatározni a kiviteli 
tervben. Ajánlatkérő a tételes megrendeléseit ezek alapján fogja elkészíteni. Ajánlattevő kötelezettsége, hogy az AD-ban 
meghatározott maximális csatlakozóvezeték hossz és a ténylegesen megrendelt csatlakozóvezeték hossz közötti különbséget 
Ajánlatkérő részére – kiszereléstől függően – egy vagy több tekercsben, darabolás nélkül leszállítsa. 
 
AT feladatát képezi az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi műszaki paraméterrel rendelkező LED fényforrású, 
szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása a gyárilag bekötött csatlakozóvezetékkel és az esetlegesen 
szükséges rögzítőelemekkel (76/60 mm rögzítőcsonk, ill. dönthetőséget biztosító közdarab) együtt. A megfelelő ajánlattétel érdekében 
az Ajánlattevőknek az AK 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. 
 
AK mindegyik mintaterületre (számítási helyszínre) megad egy világítótest darabszámot. ATnek a mintaterületekre megajánlott 
világítótest típusokat/típusváltozatokat a teljes ajánlati részre vonatkozóan ezekkel a darabszámokkal kell megajánlania. 
Az Ajánlattevőnek csak az AK 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 AK 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. Kivételt képez ez alól: 
• a lámpatestek dőlési szöge (az út hossztengelyével párhuzamos tengely körüli elforgatás mértéke), aminek összhangban kell lennie 
a lámpatest – és az esetlegesen alkalmazott kiegészítő közdarab – konstrukciójából adódó, ténylegesen megvalósítható dőlési szöggel. 
 
Ajánlattevőnek az általa megajánlott világítótest Eulumdat formátumú fénytechnikai adatfájlját szükséges a  Relux fájlba beimportálni, 
ezt követően az útszakaszon a „DEMO” világítótesteket kicserélni a sajátjára, majd a fénytechnikai számításokat a szoftverrel 
elvégeztetni. 
 
A részletesebb műszaki adatokat a dokumentáció részét képező Relux fájlok tartalmazzák. 
 
A teljesítés során a megajánlott és leszállított világítótestek felszereléséről az AK gondoskodik, azonban ATnek biztosítania kell 
műszaki szakértő jelenlétét, aki irányítja a világítótestek felszerelését és helyes beállítását. 
 
Részek: 
 
I. rész: Bp. III. és IV. kerület kertvárosi övezet: 1072 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest, opciós 
maximális darabszám: 321 db. 
 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az AT-nek 
az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. 
Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt 
kizáró okok hatálya alá.  
 
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a 
kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. 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. Az ajánlatkérő 
által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.
-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10.§ és 12-16. § szerint kell igazolnia.  
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles 
benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek 
nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok 
hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek.-ben meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának 
ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. 
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M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referencianyilatkozatot
/igazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi 
adatokat: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél és kapcsolattartó adatai, az 
adásvétel / szállítás tárgya, mennyisége, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos 
aránya és a saját teljesítés értéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-
e.)  
Az M.1.) alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja 
szerint kell igazolni. 
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha 
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése 
szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan 
módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. 
§ (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 
megfelel az M.1.) pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági 
szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági 
szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.  
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolni kell a megajánlott LED fényforrású 
közvilágítási lámpatestek/világítótestek mintapéldányát, a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek 
részletes műszaki leírását/dokumentálását/a műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó, a dokumentáció II. fejezetében 
(műszaki leírás) meghatározott dokumentumokat, beleértve a kijelölt helyszínekre vonatkozó világítási számításokat, a 
dokumentációban meghatározott mérési jegyzőkönyveket. 
Az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás M.2) pontja szerint előírt mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek csak 
abban az esetben fogadhatók el igazolásként, ha a világítótest fénytechnikai (goniofotometriai), színmetrikai, elektromos, ill. fényáram 
tartására és feszültség tűrésére vonatkozó mérések, vizsgáltok és az arról készült jegyzőkönyvek  
a)        független (nem gyártói) ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált fénytechnikai (goniofotométerrel rendelkező) 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

II. rész: Bp. III. és IV. kerület lakótelepi övezet: 911 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest, opciós 
maximális darabszám: 273 db. 
 
III. rész: Bp. XVII. és XIX. kerület: 936 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest, opciós maximális 
darabszám: 280 db. 
 
IV. rész: Bp. IX. , X. és XXII. kerület: 324 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest, opciós maximális 
darabszám: 97 db. 
 
V. rész: Bp. XI. kerület: 315 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest, opciós maximális darabszám: 94 
db. 
 
VI. rész: Bp. XII. kerület: 229 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest, opciós maximális darabszám: 68 
db. 
 
A részleteket a KD tartalmazza. 
 
Opciós mennyiség a részenként az alábbiak szerint alakul:  
 
I. rész opciós mennyiség: 321 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest (Az alapmennyiség 30%-a, egész 
számra lefele kerekítve) 
 
II. rész opciós mennyiség: 273 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest (Az alapmennyiség 30%-a, 
egész számra lefele kerekítve) 
 
III. rész opciós mennyiség: 280 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest (Az alapmennyiség 30%-a, 
egész számra lefele kerekítve) 
 
IV. rész opciós mennyiség: 97 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest (Az alapmennyiség 30%-a, egész 
számra lefele kerekítve) 
 
V. rész opciós mennyiség: 94 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest (Az alapmennyiség 30%-a, egész 
számra lefele kerekítve) 
 
VI. rész opciós mennyiség: 68 db LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest (Az alapmennyiség 30%-a, egész 
számra lefele kerekítve)
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Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha: 
 
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi 
referenciával: 
 
I. rész esetén: minimum 614 db az MSZ EN 13201 közvilágítási szabványsorozat és az MSZ EN 60598 lámpatest-szabványsorozat 
előírásainak megfelelő vagy egyéb azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest 
értékesítésére/szállítására vonatkozó referenciával.  
II. rész estén: minimum 545 db az MSZ EN 13201 közvilágítási szabványsorozat és az MSZ EN 60598 lámpatest-szabványsorozat 
előírásainak megfelelő vagy egyéb azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest 
értékesítésére/szállítására vonatkozó referenciával. 
III. rész esetén: minimum 560 db az MSZ EN 13201 közvilágítási szabványsorozat és az MSZ EN 60598 lámpatest-szabványsorozat 
előírásainak megfelelő vagy egyéb azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő, LED fényforrású   közvilágítási lámpatest/világítótest 
értékesítésére/szállítására vonatkozó referenciával. 
IV. rész estén: minimum 190 db az MSZ EN 13201 közvilágítási szabványsorozat és az MSZ EN 60598 lámpatest-szabványsorozat 
előírásainak megfelelő vagy egyéb azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest 
értékesítésére/szállítására vonatkozó referenciával. 
V. rész estén: minimum 190 db az MSZ EN 13201 közvilágítási szabványsorozat és az MSZ EN 60598 lámpatest-szabványsorozat 
előírásainak megfelelő vagy egyéb azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest 
értékesítésére/szállítására vonatkozó referenciával. 
VI. rész estén: minimum 137 db az MSZ EN 13201 közvilágítási szabványsorozat és az MSZ EN 60598 lámpatest-szabványsorozat 
előírásainak megfelelő vagy egyéb azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő, LED fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest 
értékesítésére/szállítására vonatkozó referenciával. 
 
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe. 
 
M.2) ha a megajánlott LED fényforrású közvilágítási lámpatestek/világítótestek/mintapéldányok  nem felelnek meg az Ajánlati 
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. 
 
Ajánlatkérő e körben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M.2.) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolása érdekében 
becsatolt dokumentumok hiánypótlására az értékelési szempontok változatlanul hagyása mellett van lehetőség. 
 
M.3.) nem rendelkezik lámpatestek/világítótestek gyártása és/vagy lámpatestek/világítótestek forgalmazási tevékenységi területre 
vonatkozó ISO9001 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)-(9) és (11), illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdéseire. 
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira 
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött EEKD külön formanyomtatványait is 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

laboratóriumban, vagy 
b)        az Ajánlati Dokumentáció részét képező Műszaki leírás (II. fejezet) II.6.7. pont szerinti „Mintapéldányok” pontban ismertetett 
együttműködési megállapodás alapján az Óbudai Egyetem, vagy a Pannon Egyetem laboratóriumaiban készültek, és a mérési 
jegyzőkönyvek tartalma és formája az Ajánlati dokumentációban meghatározottak szerinti, és – az a) pont esetén – a jegyzőkönyv 
tartalmazza az akkreditáló intézet nevét és/vagy logóját, valamint az akkreditálás számát. 
 
Ajánlatkérő által ismert Magyarországi független (nem gyártói) akkreditált, fénytechnikai mérések végzésére alkalmas 
(goniofotométerrel rendelkező) laboratóriumok: TÜV Rheinland Intercert Kft. és LightingLab Kalibrálólaboratórium Kft. 
Az esetleges további Magyarországi független (nem gyártói) akkreditált, fénytechnikai mérések végzésére alkalmas 
(goniofotométerrel rendelkező) laboratóriumokról a T. Ajánlattevők a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján (www.nah.gov.hu
/szervezetek) tájékozódhatnak.  
 
A goniofotometriai, színmetrikai, elektromos és fényáram tartási mérési jegyzőkönyvek előírt műszaki tartalmát és formátumát 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként megadja. Az M2. alkalmassági követelményt alátámasztó mérési 
jegyzőkönyveket kérjük e szerint elkészíttetni, és az ajánlathoz mellékelni. 
Az Ajánlattevő/Gyártó által leadott mérési jegyzőkönyveken és tanúsítványokon legyen rajta a mérést végző laboratórium aláírása és 
bélyegzője. 
A felhívás M/2. pontja alapján a benyújtott mintapéldányon Ajánlatkérő független műszaki szakértő bevonásával laboratóriumban 
ellenőrző vizsgálatokat végeztethet. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy abban az esetben, ha az ajánlatban megjelölt műszaki adatok egyezőségével, 
helyességével kapcsolatban Ajánlatkérőnek kérdése merülne fel, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bek. körében a műszaki paraméterek 
valóságtartalmáról, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében gyártói igazolást / mérési 
jegyzőkönyvet / tanúsítványt is bekérhet az Ajánlattevőktől. 
Ajánlatkérő ellenőrzés céljából a mérést végző laboratóriumtól jogosult bekérni az Ajánlattevőnek/Gyártónak kiadott mérési 
jegyzőkönyveket, illetve tanúsítványokat, a laboratóriumok által hitelesített formában, melynek biztosítása érdekében az ajánlathoz 
csatolni kell Ajánlattevő hozzájáruló nyilatkozatát a mérést végző laboratórium megkereséséhez, adatszolgáltatás kiadásához . 
Azonos típusú, de különböző fényeloszlású világítótestekből csak a legnagyobb teljesítményű típusváltozat mintapéldányát szükséges 
beadni. Ugyanazon típusú, legnagyobb azonos teljesítményű, de különböző fényeloszlású világítótestek esetén, a fentiekre 
figyelemmel az Ajánlattevő szabadon választhat, hogy melyik fényeloszlású világítótest mintapéldányát nyújtja be, hangsúlyozva, hogy 
mintapéldányt csak a legnagyobb teljesítményű típusváltozatból szükséges beadni.  
  
Folytatás - karakterkorlátozásra tekintettel -a felhívás III.1.3. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontjában!
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja. 

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi rész vonatkozásában: 
1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az Ajánlattevő bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítési 
határidőre nem tesz eleget.A késedelmes teljesítés esetére a kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés (mennyiség) nettó 
ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes (naptári) nap után, annak 0,5 %-a, de legfeljebb a szerződésben foglalt szumma 
nettó ellenérték 20 %-a. A maximális késedelmes kötbér elérése esetén az Ajánlatkérőnek jogában áll – választása szerint – a 
szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződés azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. 
2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének nem, vagy nem 
megfelelően tesz eleget. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ÁFA nélkül számított 
ellenértékének 10 %-a. Az alvállalkozó bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke 
200.000.-Ft/alvállalkozó. 
3. Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy az Ajánlattevő érdekkörében történő okból bekövetkezett 
lehetetlenülése miatt is köteles az Ajánlattevő/Eladó kötbért fizetni, melynek mértéke az áfa nélkül számított, a szerződés szerinti 
szumma ellenszolgáltatás 20%-a. 
 
Kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik. 
 
3. A szerződés teljesítésének elmaradásával és a szerződés hibás teljesítéssel kapcsolatban kikötött igények biztosítéka: 5 % 
 
4. Jótállás: Jótállási idő hossza világítótestre (min: 10 év, max: 14 év) az Ajánlattevő megajánlása alapján kerül meghatározásra.   
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait, illetve a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket az adásvételi szerződés 
tervezet tartalmazza. 

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátószervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek 
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 
 
A felhívás III.1.3. pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok, A 
kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése részének folytatása:  
 
M.3.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolnia 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 (321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés). 
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § 
(1) bekezdés] 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD 
formanyomtatványt kell benyújtania.  
 
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) 
bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. 
 

Nem

Nem
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Az 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. További információ a KD-ben.

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

NemIgénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében; 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). 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen
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1. Kbt. 56. § (1) bek.:AT az KR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3) pontban meghatározott kapcs. ponton. A kieg. táj-t 
AK a kérés beérk. köv. ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi hat.i. lejárta előtt 6  nappal válaszolja meg.  
2. A minősített AT-k hiv. jegyzékébe történő felv. felt. kép. min. szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei ( M.1.-M.3. 
pontok).  
3. Az ajánlathoz csatolni kell: felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, székhelyét, a jótállási idő hosszát világítótestre (min: 
10év,max: 14 év), a tervezett elszámolási összteljesítményt (W) és az ajánlati árat (nettó HUF). Az ajánlatkérő által megadott űrlap 
használata kötelező. Az ajánlati űrlap hiánypótlás keretében nem pótolható, annak hiánya esetén az ajánlat érvénytelen. A 
felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (űrlap)+AT nyil. a Kbt. 66. § (2) (űrlap)+AT nyíl. a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) 
pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is) űrlap)+AT EEKD-ba foglalt nyil. a Kbt. 67. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az 
alk. köv. való megfelelés tekintetében (űrlap)+amennyiben AT KAP szerv-re/ szem-re támaszkodik, az érintett szerv./szem. mindegyike 
által kitöltött EEKD-t (űrlap)+AT nyíl. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján (űrlap)+amennyiben AT KAP szerv-re/szem-re támaszkodik, az AT, 
illetve a KAP szerv./szem. nyil., figy. a Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges nyilatkozatot is)+az ajánlatot aláíró(k), köt-vállalásra jogosult(ak) 
a cégjegyzésre jogosult AT, közös ajánlat esetén AT-ők, ill. KAP szerv/szem képv-nek hiteles cégaláírási nyíl. (a közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve az ügyvéd/ kamarai jogtan. által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Adott esetben a 
cégjegyzésre jogosult személy és a meghat. által aláírt, teljes biz. erejű magáno-ba foglalt meghat. 
4. AT-nek (közös AT-knek) foly. lévő vált.bej. eljárás esetében a CB benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által 
megküldött ig., amennyiben AT (közös AT-k) esetében vált.bej. elj. nincs foly., az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyíl. (321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 13.§, űrlap). 5. Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös AT-k köt-ek maguk közül egy, a közös AT-k nevében 
elj. jog. képv. megjelölni. A közös AT-k képv-ben tett minden nyíl. egyértelműen tart. kell a közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a 
szerz. telj-ért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműk.szóló megáll-t, melynek 
kötelező tartalmi elemeit az ajánlati felh. kieg. dok. írja elő.  
6. AK az elj.-ban a hp-t a Kbt.71.§-nak megfelelően bizt. Ha a hp-val AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az elj.-ba 
és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy ez esetben AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza és nem 
zárja ki az új GSZ-re vonatkozóan a hp-t.  
7. A nem szab. kérdések von-ban a Kbt. és vh. irányadóak, valamint a megkötött szerz. a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rend. kell 
alk.  

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

2021.04.06 12:00

HU

2021.04.06 14:00

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és Kbt. 68. § szerint 

Nem

Igen

Igen

Igen
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+36 18828592dontobizottsag@kt.hu

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

8. FAKSZ:Dr. Varga Dóra Katalin(lajstromszám:00155)  
9. AK a szerz. telj. érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazd. szerv. létrehozását.  
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
11. A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környv., szoc. és munkaj. köv-ről. AK táj. közli azoknak a szerv-nek a nevét, 
amelyektől AT táj-t kaphat.  
12. IV.2.6) pont: 1 hónap= 30 nap  
13. AT-nek minden idegen nyelvű nyil./hat. ig./dok./okiratot magyar fordításban kell csatolnia. AK elfogadja a nem magyar nyelven 
benyújtott dok-ok AT általi fordítását.  
14. Ha a nyertes AT visszalép, az AK am. az összegezésben megjelölésre kerül–a köv. legkedvezőbb AT-vel köthet sz-t. 
15. AT-nek sz.skötés időpontjában nyíl. kell, hogy átlátható szerv-nek minősül (átláthatósági nyil.) 
16. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c.) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. A részszempontok szerinti pontszám alsó 
és felső határa: 0-100 Módszerek ismertetése: Jótállási idő hossza világítótestre - pontozás, Tervezett elszámolási összteljesítmény –
fordított arányosítás, Ajánlati ár - fordított arányosítás. 
17. AK jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, dönthet 
úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az 
esetben döntéséről haladéktalanul értesíti AT-t, AT ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.  
18. Ajánlati biztosíték: AK előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását. AK - a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerint - az eljárásban 
való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:  
I. rész esetén: 1.000.000,- Ft, 
II. rész esetén 800.000,-Ft,  
III. rész esetén 800.000,- Ft, 
IV. rész esetén: 300.000,- Ft, 
V. rész esetén 200.000,-Ft,  
VI. rész esetén 100.000,- Ft, 
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) 
bekezdés szerint formák valamelyikében: - AK az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt 
átutalással (átutalási igazolást csatolni szükséges) (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy - AK javára szóló eredeti 
pénzügyi intézmény 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 az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes 
AT, valamint – kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító 
mellékkötelezettséggé válik. A közös AT-nek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
[Kbt. 35. § (5) bekezdés] Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozatnak vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozatnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
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Kbt. 148. § szerint.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
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