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I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összefoglaló tájékoztatás

Kül. méretű közvil. oszl. cseréje II. – 2018.Közbeszerzés 
tárgya:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000148072018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest 1203

Csepeli Átjáró 1-3.

Építési beruházás

Különböző méretű közvilágítási oszlopok cseréje

I. rész: 6 méter magasság feletti vasoszlopok cseréje 110/76/4P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott 
acéloszlopokra. Címek: Budapest, IV. Különböző címein: 14 db. Budapest, VII. Rottenbiller utca: 9 db. Budapest, VIII. Különböző 
címein: 10 db. Budapest, XI. Különböző címein: 8 db. Budapest, XIII. Különböző címein: 6 db. Budapest, XIV. Különböző címein: 13 db. 
Budapest, XXI. Ady Endre lakótelep: 4 db. Összesen: 64 db. II. rész: 6 méter magasság feletti beton oszlopok cseréje L 9,8 méretű 
beton oszlopokra. Címek: Budapest, IX. Ernő utca: 6 db. (Balázs Béla utca - Tűzoltó utca között) Összesen: 6 db. III. rész: L 5,6 és L9,8 
méretű betonoszlop telepítése kábel beforgatással. Címek: Budapest, III. Amfiteátrum u.29.: 1 db. (L 9,8) Budapest, III. Pók utcai 
lakótelep: 16 db. (L5,6) Összesen: 17 db. IV. rész: 6 méter magasság feletti vas és beton oszlopok cseréje 60/76/3P, 65/76/3P és 70/76/
3P méretű kúpos, talpcsavaros, korróziógyűrűvel ellátott horganyzott acéloszlopokra. Címek: Budapest, X. Különböző címein: 12db. 
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Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha 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 Ajánlattevő a P.2
) 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 (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. rész esetén: nettó 10 millió 
Ft-ot II. rész esetén: nettó 1 millió Ft-ot III. rész esetén: nettó 2 millió Ft-ot IV. rész esetén: nettó 3 millió Ft-ot Ajánlatkérő az alábbit 
érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak. A több részre történő 
ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (P.1. és P.2.) pénzügyi gazdasági minimumkövetelmény 
részenkénti igazolását (kivéve: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében). P.2.) ha a teljes nettó árbevétele az 
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három üzleti évben összesen nem érte el az I. rész esetén: nettó 30 
millió Ft-ot II. rész esetén: nettó 4 millió Ft-ot III. rész esetén: nettó 7 millió Ft-ot IV. rész esetén: nettó 10 millió Ft-ot Amennyiben 
Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményének megfelelnie, 
amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb árbevételre vonatkozó az elvárás. Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha M.1.) 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt megelőző évben összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített, áramszolgáltatói és/vagy egyéb közvilágítási hálózatok létesítésére vagy cseréjére, illetve 
rekonstrukciójára vonatkozó legalább I. rész esetén: 45 II. rész esetén: 4 III. rész esetén: 12 IV. rész esetén: 15 db közvilágítási oszlop 
cseréjét magában foglaló referenciával. Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott 
részek közül azon rész követelményeinek megfelelni, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb darabszámra vonatkozó az 
elvárás. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi 
figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés alapján, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési 
beruházásra, vonatkozó referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett 
munkák elkülönítésével - úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az 
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IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés:

Ár szempont:

Költség szempont:

15

15

Súlyszám / JelentőségMinőségi szempont

Megnevezés:

Az alábbiakban megadott szempontok:

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Budapest, XVIII. Bükk u.: 6 db. Budapest, V. id. Antall József rakpart: 3 db. Összesen: 21 db. Az adott rész Nyertese a fentiekben 
rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is 
kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint. Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott 
egységárakkal. Ajánlatkérő/Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül 
bármikor jogosult. A Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes/
Vállalkozó felé nem köteles indokolni. Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és 
csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az
irányadó. A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.

121

Budapest területén belül az egyes részek esetében eltérő, melyet a tárgyi felhívás II.1.4. pontja tételesen 
tartalmaz.

Igen

Igen

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

Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített 
vállalkozói díj min. 0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap)

Nem

Igen

Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)
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EKR-OT-01185/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2018.08.02.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Az öf.t. II.1.4. pontja a következők szerint értelmezendő: I. rész: a munkaterület átadásától számított 121 nap II. rész: a munkaterület 
átadásától számított 43 nap III. rész: a munkaterület átadásától számított 63 nap IV. rész: a munkaterület átadásától számított 63 nap 
Az ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

VI.1.2) 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) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

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

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az 
alkalmasság igazolására referenciaként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben 
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig - akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt. M.2.) nem 
rendelkezik összesen legalább: - 3 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves (12 
hónapos) villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal, - 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti 
munkavégzés) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti 
munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal, - 2 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) 
kisfeszültségű kábelszerelői szakmai tapasztalattal, - 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (
12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal. - 1 fő névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki Vezetővel (jogosultság:
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 3. Rész 21) pontja alapján Villamosság szakterületen - MV-VI), aki rendelkezik 1 éves (12 
hónapos) felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal. A szakemberek tekintetében előírt követelménynek meg lehet felelni úgy is, 
ha egy személy egyszerre több képzettséggel, és a képzettségenként előírt szakmai tapasztalattal is rendelkezik. M.3.) nem 
rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés szerint. M.4
.) ha nem rendelkezik összesen 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.

Ajánlatkérő nem alkalmazza.
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