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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

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(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: 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: E-mail: bdk@bdk.hu  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa X Építési beruházás � Árubeszerzés � Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje vállalkozási szerződés keretében  

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

I. rész: 
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje egyben hajlított, karnélküli 100P(4) méretű kúpos korróziógyűrűvel 
ellátott talpcsavaros, horganyzott acéloszlopokra, melyet a hídszerkezethez kell lefogatni. Speciális lyukkiosztás 
szükséges. 
Címek: 
Budapest, XXIII. Ócsai úti felüljáró 13 db 
Összesen: 13 db 
 
II. rész: 
6 méter magasság feletti rácsos vasoszlopok cseréje 90/89/4P kúpos, korróziógyűrűvel ellátott talpcsavaros, 
horganyzott acéloszlopokra. 
Címek: 
Budapest, VIII. Víg utca 2 db 
Budapest, VIII. Tolnai Lajos utca 4 db 
Budapest, VIII. Auróra utca 8 db 
Budapest, VIII. Déri Miksa utca 6 db 
Összesen: 20 db 
 
III. rész: 
6 méter magasság feletti alumínium oszlopok cseréje 100/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros korróziógyűrűvel 
ellátott, horganyzott acéloszlopokra, melyet a hídszerkezethez kell lefogatni, úgy hogy a talplemezbe beragasztott 
rögzítő csavarokat is cserélni kell, új karok létesítése szükséges. 
Címek: 
Budapest, XV. Széchenyi utcai felüljáró 11 db 



Összesen: 11 db 
 
IV. rész: 
6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje 120/89/4P méretű kúpos talpcsavaros korróziógyűrűvel ellátott, 
horganyzott acéloszlopokra, új kar létesítésével. Az oszlop optikai kábelt tart. Az új oszlop 1m magasságig 
sóvédelemmel legyen ellátva. 
Címek: 
Budapest, XIX. Nagykőrösi út 47 db 
Összesen: 47 db 
 
A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges. 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [165] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye: Budapest 

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

� Az alábbi értékelési szempontok 

      X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

     Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) / 15 

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 - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

 X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 / 70 

IV. szakasz: Jogi információ 
IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

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

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: Ajánlatkér ő nem kívánja alkalmazni. 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk  

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/04/28) Helyi idő: (10:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) Ajánlatkér ő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

Az érdeklődés jelzése során Ajánlatkérő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri: 



- eljárás neve, hivatkozási száma 
- érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelye 
- működő elektronikus elérhetőség és fax szám 
- kapcsolattartó neve, elérhetőségei 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/04./20.) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

3    súlyszám helyett fontosság is megadható 

4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


