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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Ajánlatkérő, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér
1.) nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. május 09. napján megküldött ajánlattételi felhívás,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen
közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: + 36 25 544-180
Fax.: + 36 25 544-178
E-mail: farkas@pmh.dunanet.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 1/788-8931
Fax: +36 1/789-69-43
E-mail: eszker@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés
szerinti).
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat
aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése,
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása”
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: + 36 25 544-180
Fax.: + 36 25 544-178
E-mail: farkas@pmh.dunanet.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 1/788-8931
Fax: +36 1/789-69-43
E-mail: eszker@eszker.eu

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti eljárás).

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is
továbbítja ajánlattevők részére.
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Szolgáltatás megrendelés

1. Aktív elemeknek minősülnek – ha jogszabály másként nem rendelkezik: lámpatestek,
lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó
vezetékei, kötőelemek.
2. Passzív elemeknek minősülnek – ha jogszabály másként nem rendelkezik: aktív közvilágítási
elemnek nem minősülő közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival
együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és
vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények,
tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál.

-

Az alábbi lámpatestek karbantartása, szükség esetén cseréje:
Lámpatípus megnevezése darabszám
kompakt 2x11 W: 868 db

kompakt 1x36 W: 1.437 db
nátrium 70 W: 479 db
nátrium 100 W: 122 db
nátrium 150 W: 38 db
nátrium 250W: 6 db
MT-LD004-A-200W; névleges teljesítmény: 200W, 3,8kW; Előtéttel növelt teljesítmény:
210W, 3,99kW – Indukciós elven működő lámpatest: 19 db
MT-BDD-WSD-009-120W; névleges teljesítmény: 120W, 16,08kW; Előtéttel növelt
teljesítmény: 125W, 16,75kW – Indukciós elven működő lámpatest: 134 db
MT-BDD-WSD-009-80W; névleges teljesítmény: 80W, 67,76kW; Előtéttel növelt
teljesítmény: 84W, 71,15kW – Indukciós elven működő lámpatest: 847 db
MT-LD006-A-60W; névleges teljesítmény: 60W, 36,12kW; Előtéttel növelt teljesítmény:
63W, 37,93kW – Indukciós elven működő lámpatest: 602 db
MT-LD006-A-40W; névleges teljesítmény: 40W, 7,92kW; Előtéttel növelt teljesítmény:
42W, 8,32kW – Indukciós elven működő lámpatest: 198 db
DISANO 1204 Clima 100W E27 fémhalogén, vandálbiztos polikarbonát búrás grafit színű
lámpafej: 58 db
Schréder TECEO 1 27W– LED elven működő lámpatest: 2db
Schréder TECEO 1 38W– LED elven működő lámpatest: 2db
Schréder TECEO 1 62W– LED elven működő lámpatest: 7db
Schréder TECEO 2 78W– LED elven működő lámpatest: 1db
Schréder TECEO 1 91W– LED elven működő lámpatest: 4db
Schréder TECEO 2 87W– LED elven működő lámpatest: 4db
Schréder TECEO 2 99W– LED elven működő lámpatest: 1db
Schréder TECEO 2 123W– LED elven működő lámpatest: 1db
Schréder TECEO 2 162W– LED elven működő lámpatest: 1db

-

A 2017. évben várható közvilágítás fejlesztések során beépítésre kerülő lámpatestek:
kompakt 1x36 W: 160db
Schréder TECEO 1 38W– LED elven működő lámpatest: 1db
Schréder TECEO 2 44W– LED elven működő lámpatest: 2db
Schréder TECEO 1 51W– LED elven működő lámpatest: 1db
Schréder TECEO 1 63W– LED elven működő lámpatest: 4db
Schréder TECEO 2 71W– LED elven működő lámpatest: 3db
Schréder TECEO 1 91W– LED elven működő lámpatest: 2db
Schréder TECEO 2 122W– LED elven működő lámpatest: 1db

Az eredeti fényforrás fényerejével megegyező fényforrást köteles ajánlattevő beszerelni.
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek kültéri villamos elosztó szekrények javítása,
karbantartása, folyamatos üzemének biztosítása:
A szerződés tárgyát képező létesítmények a következők:
1948-as emlékmű
Evangélikus templom
Római katolikus templom

-

Kossuth- Széchenyi szobor
1956-os emlékmű
Kohász szobor
Dózsa II. városrész átjáró
Liszt Ferenc kert átjáró
Erkel Ferenc kert átjáró
Bocskai udvar átjáró
Gagarin tér átjáró
Petőfi liget 5. sz. átjáró
Dr. Molnár László Park
Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola díszpark
Október 23 téri sportpálya térvilágítás
Domanovszky Endre téri sportpálya térvilágítás
Fáy András utcai sportpálya térvilágítás

Vállalkozó a térvilágítást és az elosztókat heti gyakorisággal ellenőrzi, a bejelentett hibák javítását
a jelzésvételtől számított 36/48 órán belül (lámpatest elhelyezkedésétől függően) megkezdi. Az
elvégzett munkát építési naplóban rögzíti és a műszaki átvevő igazolja.
Amennyiben a hibaelhárítás során kiderül, hogy a hiba oka nem szakszerű kivitelezésre, vagy
szándékos rongálásra vezethető vissza, Vállalkozó azt azonnal közli a Megrendelővel.
A Dr. Molnár László Park esetében a vállalkozó köteles egyeztetni munkavégzését megelőzően a
Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Osztályával, mivel a szerződés tárgyát képező létesítmények
betáplálása az intézmény tulajdonában és kezelésében lévő villamos hálózatról történik.
Garanciális területek:
Városháza tér – Október 23. tér
Váci Mihály utca – Domanovszkij tér
Fáy András utcai sportpálya
Dunaújváros területére telepített indukciós elven működő lámpatestek
Schréder TECEO típusú, LED elven működő lámpatestek a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél
Garanciális területen végzett javítási előírások:
A garanciális területeken normál meghibásodásból eredő hibák javítása szükséges (pl.: fényforrás
csere)
Amennyiben a meghibásodás nem normál meghibásodásból eredő, garanciális eredetű a
vállalkozó köteles a megrendelő felé 24 órán belül jelezni
Az indukciós lámpatestek esetén a javítás kiterjed a lámpafej cserére a következőkben leírtak
szerint:
1.
Hibabejelentés a meghibásodásról, a lámpatípus feltüntetésével, írásban a Megrendelő, a
Rosettum Kft. és egyidejűleg a Voltrex Kft. részére. (hibajelenség leírása, helyszín és lámpatípus
megjelöléssel).
2.
Cserekészülék (a meghibásodott termékkel azonos típusú és teljesítményű) átvétele a
Voltrex Kft.-től, a hibajavítás előtt, Rapcsák Károllyal egyeztetett időpontban, a Voltrex Kft.
telephelyén.
3.
Meghibásodott készülék leadása a cserét követően, a szériaszámok feltüntetésével, hogy

mit cserélt
mire.
4.
A meghibásodott lámpatestről a leszerelést megelőzően fotó készítése, amin látszik a
szériaszám és adott esetben a lámpatest hiányossága/sérülése is.
5.
Javítás és csere jegyzőkönyvének leadás/elküldése a Rosettum Kft. és a Voltrex Kft. felé,
E-mail-ben.
6.
E-mail: info.rosettumkft@gmail.com, voltrex@invitel.hu
A kivitelezővel szemben támasztott műszaki követelmények:
1. A javítási munkák a közvilágítási naptár szerinti égésidő alatt végezhetők.
2. Az üzemeltetés során felmerülő hibák elhárításának maximális határideje:
- belterületi elsőrendű főút megvilágítására szolgáló lámpatestek esetében:36 óra,
- minden más lámpatest esetén: 48 óra,
3. Nyertes ajánlattevő minden hónap utolsó hetében körutas javítást köteles végezni.
4. A szerződés időtartama alatt két alkalommal a felek által átfogó ellenőrző bejárásra kerül sor
2017. októberben és 2018. április. A bejárásokat megrendelő kezdeményezi és a vállalkozóval
való előzetes egyeztetést követően kerül lebonyolításra.
5. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes tartama alatt – az év minden napján 24 órájában –
köteles biztosítani a szerződéssel érintett lámpák meghibásodásának ingyenesen hívható
telefonos és elektronikus bejelentése fogadásának lehetőségét valamint a bejelentések
rögzítését.
6. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes tartama alatt köteles elektronikus alapú eseménynaplót
(e-napló) vezetni a hibabejelentés időpontjáról, a bejelentett hibák elhárításának módjáról és
időpontjáról.
7. Nyertes ajánlattevő elektronikus formában hetente jelentést köteles küldeni ajánlatkérőnek a
szerződés teljesítéséről, a szerződésben megjelölésre kerülő kapcsolattartó részére
CPV: 50232100-1

Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások.

5.
A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a
közbeszerzési eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási
hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő –
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása
6.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés időtartama: 2017.10.01. és 2018.09.30.
7.

A teljesítés helye:
Dunaújváros közigazgatási területe
NUTS-kód: HU211

8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás kifizetése havonta, teljesítésigazolással ellátott számla ellenében.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
forintban (HUF) teljesíti a nyertes ajánlattevő által tárgyhót követő hónap 10. napjáig kiállított
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással, a Kbt. 135. §
(1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1) –(2) rendelkezései alapján.
A számla kifizetésekor Ajánlatkérő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről
szóló törvény 36/A. §-t.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
Ajánlatkérő jelen eljárás során nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a
beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az
gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi
szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne.
10. Az ajánlatok értékelési szempontja:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont
az alábbiak szerint:
Értékelési részszempont
1. Nettó ajánlati ár/hónap (nettó HUF)
2. Késedelmi kötbér (minimum 3.000 Ft/nap/lámpatest, maximum
15.000 Ft/nap/lámpatest)
3. Belterületi elsőrendű főút megvilágítására szolgáló lámpatestek
esetén hibaelhárítási idő (minimum 24 óra, maximum 36 óra)
4. Egyéb (ami nem 3.) lámpatestek hibaelhárítási ideje (minimum
24 óra, maximum 48 óra)

Súlyszám
60
20
10
10

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg,
az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még

kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont)
számú pontot ad.
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám
maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez
viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Ajánlatkérő az 1., 3. és 4 értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó
ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerinti fordított arányosítás
módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max:
a pontskála felső határa
P min:
a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is
figyelembe kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy
kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától
és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor
hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés
ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt
összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő
érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a
költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati
feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket,
díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
A megbízási díj tartalmazza az esetleges javítások során felmerülő anyagszükséglet,
lecserélt alkatrész, illetve új eszközök beszerzésének költségét, továbbá
tartalmazza a kiszállási és a karbantartási díjakat.
A 3. értékelési alszempont (hibaelhárítási idő elsőrendi főúton) legkedvezőbb mértéke
24 óra, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az
ajánlattevő. A legkedvezőtlenebb mértéke: 36 óra, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem
fogad el.

A 4. értékelési alszempont (hibaelhárítási idő) legkedvezőbb mértéke 24 óra, melynél
kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. A
legkedvezőtlenebb mértéke: 48 óra, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el.
A 3. és 4. részszempont alszempontjai tekintetében csak egész számok adhatók meg.
Az ajánlatkérő a 2. részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb késedelmi kötbér a legkedvezőbb) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. A legalacsonyabb adható
pontszám 0 (nulla).
A értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési részszempont (késedelmi kötbér) legkedvezőbb mértéke 15.000
Ft/nap/lámpatest, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális
pontszámot kapja az ajánlattevő. A legkedvezőtlenebb mértéke: 3.000 Ft/nap/lámpatest,
melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el.
A 2. részszempont tekintetében csak egész számok adhatók meg.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat
pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót

A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás
megküldésének dátuma.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő
az értékelési részszempontra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos
határidő
tűzésével
ezen
alkalmassági
követelmény
igazolása
tekintetében
az
alábbi
dokumentumok
benyújtását kéri:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
számlavezető
pénzügyi
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) bármely
intézményének
nyilatkozata
szerint
az élő
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja
számláján
az
eljárást
megindító
felhívás
alapján az ajánlattevő attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte megküldésének napját megelőző 24 hónapban
meg működését, amennyiben ezek az adatok 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
rendelkezésre állnak – csatolja valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó,
az eljárást megindító felhívás megküldésének Sorba állítás fogalmán Ajánlatkérő a
napjától visszafelé számított 24 hónap során pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
vezetett
valamennyi
élő
pénzforgalmi 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pontjában
számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás foglaltakat érti.
megküldésétől
nem
régebbi
keltezésű
nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:

- a vezetett számla száma, számlanyitás
dátuma
- számláján az eljárást megindító felhívás
megküldésétől
visszafelé
számított
24
hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás
volt-e.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. §
(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
felehetnek meg.
A P1. alkalmassági követelmény(ek)nek közös
ajánlattevők
értelemszerűen
kizárólag
egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 65. § (6)
bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy
megfelel.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet
(vagy
személy)
kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván
megfelelni,
úgy
ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint köteles igazolni.
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és
gazdasági alkalmassági feltételek szerinti
alkalmasságát más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva igazolta, akkor
a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet a Kbt. 65. § (8) bekezdés
szerint kezesként felel, amelyről eredeti,
vagy hitelesített nyilatkozatot kell
csatolni.
Műszaki és szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő
az értékelési részszempontra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos
határidő
tűzésével
ezen
alkalmassági
követelmény
igazolása
tekintetében az alábbi dokumentumok
benyújtását kéri:
M/1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év (36
hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya
szerinti
(közvilágítás-karbantartási
szolgáltatások)
szolgáltatás
nyújtási
referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23. §-ban meghatározott formában
igazolva.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként olyan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a jelen felhívás megküldésétől
visszafelé számított 3 évben egy éven keresztül
folyamatosan teljesített (teljesítésigazolással
lezárt, vagy továbbra is folyamatban lévő),
közvilágítási
hálózat
aktív
elemeinek
üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó,
szerződésszerűen
és
az
előírásoknak
megfelelően teljesített referenciával, amely:
- a szerződésbeli ellenszolgáltatás egy éves díja
érte el a nettó 12.000.000 Ft-ot
- vagy amelyben az üzemeltetett lámpatestek
száma nem érte el az 1.200 db-ot.

igazolásaként, amely konzorciumi tagként Az M1. alkalmassági követelmény
vagy
projekttársaság
tagjaként
saját legfeljebb kettő szerződés keretében
hányadban kielégíti az előírt alkalmassági teljesíthető.
feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9)
bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük
emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés
mértékét százalékban vagy forintban.)
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
mutassa be azokat a szakembereket, akiket be rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni
kíván vonni a teljesítésbe.
kívánt szakemberrel:
Csatolandó dokumentumok:
- - legalább 1 fő szakemberrel, aki felelős
- a szakemberek bevonására, ismertetésére
műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt
vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „ÉV”
derüljön ki, hogy mely szakembert mely
kategória
(MV-ÉV
–
vagy
korábbi
pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve
szabályozás szerint azzal egyenértékű)
nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség
jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy
esetén gondoskodik az adott szakemberek
azzal
egyenértékű
végzettséggel
kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg
rendelkezik.
ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír
arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása
a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti,
amelynek következtében a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a
második legkedvezőbb ajánlattevővel köt
szerződést.
- a szakember szakmai tapasztalatát ismertető
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan
részletezettséggel, hogy abból egyértelműen
derüljön ki az M/2. pontban előírt
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozata mely tartalmazza, hogy eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
- Amennyiben a bemutatott szakember
szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló
kamarai
nyilvántartásban,
a
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges
mértékű szakmai gyakorlat meglétét az
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai
szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás
ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a
szakember
önéletrajzukban,
hogy
a
jogosultság, mely elektronikus elérési úton
ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem
szerepel a nyilvántartásban vagy az nem
ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a
jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása
is szükséges.

Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló
dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő
csatolja a dokumentumok magyar nyelvű
fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű
dokumentumot tekinti irányadónak.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és
(9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván
megfelelni,
úgy
ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének
megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek
az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet
21. § (3) bekezdés i) pontja alapján az
ajánlattevő
összefoglaló
táblázatban
(darabszám,
műszaki
paraméterek,
nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa
be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit,
berendezéseit
illetőleg
a
műszaki
felszereltségét.
A felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát
az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén
a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet,
lízing esetén a szerződés, vagy kötelező erejű
szándéknyilatkozat mellett a bérelt eszközök
tekintetében is csatolni szükséges a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
tárgyi eszköz kartont,
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és
(9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván
megfelelni,
úgy
ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének
megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek
az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló
legalább 1 db, legalább 12,5 méter
emelőmagasságú,
legalább
300
kg
teherbírású, a szerződés teljesítésére alkalmas
műszaki állapotban lévő kosaras gépjárművel.

13. Ajánlattételi határidő:
2017. május 22. 11:00 óra.
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
14. Az ajánlat benyújtásának címe és módja:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83., (BBT Irodaház) II. emelet Titkárság
Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek
megfelelően elkészítenie és benyújtania:
- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel
mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben
pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni);
- A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az
irányadó.
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni;
- -a zárt csomagon „Ajánlat - „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási

területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási
lámpatestek javítása, karbantartása”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

15. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy
helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83., (BBT Irodaház) II. emelet Titkárság
2017. május 22. 11:00 óra.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához.
18. Az ajánlati biztosíték előírására,
biztosítékokra vonatkozó információ:

valamint

a

szerződésben

megkövetelt

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását, valamint
a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben nem köt ki biztosítékot.
Késedelmi kötbér: értékelési részszempontként kerül értékelésre. Késedelmes teljesítés
esetére – amennyiben az a nyertes ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186.§) – késedelmi kötbér
megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden megkezdett naptári napra
(ajánlattevő vállalása alapján) Ft/nap/lámpatest.
19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
Nem.
20. Egyéb információk:
1.

A Kbt. 113. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

2.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)
bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban
előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől
eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia.

3.

Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat;
4.

Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők
tekintetében.

5.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési
dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal.

6.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

7.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által
aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az
adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum
egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság
igazolására.

8.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

9.

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-17.00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óra között lehet leadni előzetes
egyeztetéssel.

10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás
mintáját is.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
12. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az
ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a szakemberek önéletrajzában bemutatott építési beruházások tekintetében
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott

devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
17. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg P1, M1-M3 feltételek vonatkozásában.
19. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
21. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
22. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után,
ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
23. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
24. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen beszerzéssel
érintett lámpatestek az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON)
tulajdonában vannak. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt részére lámpahelyenként
a 2017. évben 319,- Ft/db+ ÁFA / év mértékű eszközhasználati díjat kell fizetnie a
használatba adónak. Az eszközhasználati díjat a nyertes ajánlattevőnek tizenkét egyenlő
részletben, minden hónap 10. napjáig kell átutalnia az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000005-08560046 számú
bankszámlájára. Kérjük ezt a körülményt kifejezetten vegyék figyelembe az ajánlattételkor!
25. Ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell csatolnia az E.ON tulajdonát képező
hálózaton feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó jogosultságáról.
26. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell becsatolnia arról, hogy a szerződés
teljesítése során cserére kerülő, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok
befogadásáról és saját költségen történő, jogszabályoknak megfelelő
kezeléséről.
27. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább
12.000.000 Ft/év összegű felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel
köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén
a szerződéskötés időpontjában a fenti felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
28. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,

nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
29. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez Magyar Mérnöki Kamara/Magyar Építész
Kamarai nyilvántartással rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, Ajánlatkérő
ezúton határozza meg az ehhez kapcsolódó minimális létszámot és jogosultságot;
o felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „ÉV”
kategória (MV-ÉV – vagy korábbi szabályozás szerint azzal egyenértékű) (1 fő).
30. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás 12/M.2. és a 20/27. pontjaiban felsorolt
szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar
Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt
biztosítani kell.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az
általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon
arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá hogy a
nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar
Mérnöki Kamara, a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai
önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben
már rendelkezik kamarai regisztrációval) és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a
szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a
nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének
kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat magyar nyelvű fordításának másolati
példányát kérjük benyújtani.
21. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2017. május 09.

