ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000504452019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

DUNAÚJVÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA

Ajánlatkérő
neve:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím:
Város:
Egyéb cím adatok:

Dunaújváros

Postai irányítószám:

2400

Ország:

Magyarország

Városháza Tér 1

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504452019/reszletek

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

EKR000504452019

Szolgáltatás megrendelés
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN DUNAÚJVÁROS KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLE-TÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT AKTÍV ELEMEINEK
MŰKÖDTETÉSE, DUNAÚJVÁROS DÍSZ- ÉS TÉRVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK

JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
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 eredeti fényforrás fényerejével megegyező fényforrást köteles
ajánlattevő beszerelni. Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek kültéri villamos elosztó szekrények javítása, karbantartása,
folyamatos üzemének biztosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2020.09.30

Dunaújváros közigazgatási területe

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

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2.Belterületi elsőrendű főút megvilágítására szolgáló lámpatestek esetén
hibaelhárítási idő (minimum 24 óra, maximum 36 óra)

10

3. Egyéb lámpatestek hibaelhárítási ideje (minimum 24 óra, maximum 48 óra)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

1.Nettó ajánlati ár/hónap (nettó HUF)

80

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített közvilágítási
hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és/vagy karbantartására vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően
teljesített referenciával, amelyben: - az üzemeltetett lámpatestek száma nem érte el az 1.200 db-ot. Az M1. alkalmassági követelmény
legfeljebb három szerződés keretében teljesíthető. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat
éven belül került megkezdésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki felelős műszaki vezetői pozíció
betöltésére előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „ÉV” kategória (MV-ÉV – vagy korábbi szabályozás szerint azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló leg-alább 1 db, legalább 12,5 méter emelőmagasságú, legalább 300 kg teherbírású, a
szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban lévő kosaras gépjárművel.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza

EKR000504452019

Nem

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.05.03

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Kiegészítés a II.1.4) ponthoz: A szerződés időtartama: 2019.10.01. és 2020.09.30.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.04.24

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000504452019

EKR-OT-01215/2019

