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

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
53097541

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Dunaújváros

NUTS-kód:

HU211

2400

Ország:

Magyarország

Városháza Tér 1

Egyéb cím adatok:

Somfainé

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

farkas@pmh.dunanet.hu

Telefon:

Petőfalvi
+36 25544180

Anita
Fax:

+36 25544178

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dunaujvaros.hu
www.dunaujvaros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

torokr@eszker.eu

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000504452019

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Pasaréti Út 83.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Török
Telefon:

Réka
+36 17888931

Fax:

Magyarország

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
50232100-1

DUNAÚJVÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) 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 és energiafogyasztásával
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.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2020.09.30

Dunaújváros közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának 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.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

DUNAÚJVÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
50232100-1

EKR000504452019

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

Dunaújváros közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A lámpatestek karbantartása, szükség esetén cseréje a dokumentációban részletezzek szerint: Az eredeti fényforrás fényerejével
megegyező fényforrást köteles ajánlattevő beszerelni. Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek kültéri villamos elosztó
szekrények javítása, karbantartása, folyamatos üzemének biztosítása. Lámpatípus megnevezése darabszám - kompakt 2x11 W: 868 db
- kompakt 1x36 W: 1.443 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: 3db - Schréder TECEO 2 44W– LED elven működő lámpatest: 1db - Schréder TECEO 1
51W– LED elven működő lámpatest: 1db - Schréder TECEO 1 62W– LED elven működő lámpatest: 11db - Schréder TECEO 2 71W–
LED elven működő lámpatest: 3db - Schréder TECEO 2 78W– LED elven működő lámpatest: 1db - Schréder TECEO 1 91W– LED elven
működő lámpatest: 6db - Schréder TECEO 2 87W– LED elven működő lámpatest: 4db - Schréder TECEO 2 99W– LED elven működő
lámpatest: 1db - Schréder TECEO 2 122W– LED elven működő lámpatest: 1db - Schréder TECEO 2 123W– LED elven működő
lámpatest: 1db - Schréder TECEO 2 162W– LED elven működő lámpatest: 1db - Philips TownGuide BDP001 ECO 20/840 DS PCC GR
62PO: 103db Műszaki követelmények: 1. A javítási munkák a közvilágítási naptár szerinti égésidő alatt végezhetők (kivétel az előzetes
egyeztetés szerinti megállapodás). 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 2019. októberben és 2020. 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 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 8. Magyar Mérnöki Kamarai jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető alkalmazása.
(A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint.) A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott 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

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

EKR000504452019

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

2019.10.01

-

2020.09.30

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1.részszempont fordított arányosítás, 2-3.
részszempont: arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, 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 és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján 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, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
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. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69.
§ (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az
alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő. 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. M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy
mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott
szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba
vétel elmaradása a szerződés-kötéstől 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 alkalmas-sági
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. 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, továbbá csatolja az érvényes forgalmi engedély másolati példányát teljes terjedelmében. 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 az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
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,
kosaras gépjárművel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását, valamint a nyertes ajánlattevővel kötendő
szerződésben nem köt ki biztosítékot. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetére – amennyiben az a nyertes ajánlattevő felelős (
Ptk. 6:186.§) – késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege minden megkezdett naptári napra 15.000 Ft/nap/
lámpatest.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem
Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.05.17

12:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:

30

2019.05.17

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.05.17

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található. 1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági
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szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő,
amelynek AK az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is,
amelynek az AK nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. AK 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 az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik
munkanapig megérkeznek AK-höz. 4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/
2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni. 5. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6), valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti,
alvállalkozókra, valamint kapacitásnyújtó szervezetekre vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat
nemleges tartalommal is csatolandó. 6. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot. 7. Az ajánlatban valamennyi igazolást és
dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)bekezdés). 8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel
el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be az eljárásba., és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 9. A teljes ajánlattételi felhívásban,
valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 10. A jelen
ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 12.
AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 12.000. 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítással. ( Kbt. 131. § (
4) bekezdése) AT ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti
felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 13. AK felhívja az AT figyelmét, hogy AK az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg M1-M3 feltételek vonatkozásában. 14. AK 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 2020. 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! 15. AT-nek ajánlatában igazolást kell csatolnia az E.ON tulajdonát képező
hálózaton feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó jogosultságáról. 16. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve
: Bartalis Irén, lajstromszáma 00778

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.05.06
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