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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dunaujvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros,huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25403586Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:15003/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000939492021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

15727000207

Városháza Tér 1

Dunaújváros HU 2400

Beéry Réka

kozbeszerzes@dunaujvaros.hu +36 25544125

Esztári Ügyvédi Iroda 18239610243

Kelenhegyi Út 41

Budapest HU110 1118
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II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000939492021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000939492021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000939492021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.esztari.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12091799Fax:+36 204696610Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Esztári Csaba

esztari.csaba@ugyvediiroda.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Területi közigazgatás

Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukció
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a település belterületén három főbb közlekedési útvonal mentén szerelt közvilágítási 
lámpatestek rekonstrukcióját határozta el. A rekonstrukció célja jobb fénytechnikai paraméterekkel rendelkező közvilágítási hálózat 
kialakítása. A beavatkozás célja nem teljesítmény megtakarítás elérése, hanem a jelenleginél nagyobb megvilágítási szintek elérése. A 
beavatkozás során új lámpaoszlop besűrítés nem történik, jellemzően cserék történnek meglévő lámpaoszlopokon meglévő 
lámpakarokon, 4 helyszín esetében kiegészítő karon lámpatest besűrítés is történik. 
 
A beavatkozás során a közvilágítási hálózat meglévő passzív elemei megmaradnak, csakis kizárólagosan aktív elemek cseréje történik. 
A teljes beavatkozási területen a kiépített közvilágítási hálózat földkábeles kialakítású. 
 
A beruházás során a meglévő, az építendő és a bontandó hálózati elemek a mellékelt nyomvonalrajzon kerültek feltüntetésre. 
 
A tervezett beavatkozás Dunaújváros Megyei Jogú Város belvárosában történik. Az itt kialakított közvilágítási hálózat földkábeles, 
mely acél és vasbeton lámpaoszlopokat fűz fel. A Dózsa György úton és a Vasmű úton acél lámpaoszlopok vannak kiépítve az út 
mindkét oldalán váltott elrendezésben. A Szórád Márton út Aranyvölgyi út - Dózsa György út közötti szakaszán L9,8 típusú vasbeton 
lámpaoszlopok helyezkednek el az úttestelválasztó szigetben, míg a Dózsa György út - Építők közötti szakaszon acél lámpaoszlopok 
szintén az úttestelválasztó szigetben. A Szórád Márton úton a lámpaoszlopok két karúak, mivel mindkét irányú fogalmi sávok 
megvilágításáról hivatottak gondoskodni. A tervezési területen a fénypontmagasságok jellemzően magasak, hogy a több forgalmi 
sávval rendelkező széles utakat egyenletesebben meg lehessen világítani. A Vasmű úton jellemzően 13 m-es fénypontmagasságok 
mérhetők, a Dózsa György úton általában 11 m-es, míg a Szórád Márton úton változó 9 m és 11 m között. A fénypont benyúlások is 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

31520000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. 
komplex feladatok egyidejű teljesítését és a teljesítések összehangolását indokolja, mely kiemelten fontos a következő időszakban. Az 
ellátandó feladatok jellege, illetve az elvárt támogatás természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre 
lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel. 

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

31520000-7

Árubeszerzés

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a település belterületén három főbb közlekedési útvonal mentén szerelt közvilágítási 
lámpatestek rekonstrukciója. A rekonstrukció célja jobb fénytechnikai paraméterekkel rendelkező közvilágítási hálózat kialakítása. A 
beavatkozás célja nem teljesítmény megtakarítás elérése, hanem a jelenleginél nagyobb megvilágítási szintek elérése. A beavatkozás 
során új lámpaoszlop besűrítés nem történik, jellemzően cserék történnek meglévő lámpaoszlopokon meglévő lámpakarokon, 4 
helyszín esetében kiegészítő karon lámpatest besűrítés is történik.

Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukció

A teljesítés elsődleges helye:  A hálózat átépítésének munkálatai Dunaújváros város belterületén az 
alábbi főbb útvonalak mentén és az alábbi határok között történik: 
•        Vasmű út, körforgó és az Építők útja közötti útszakasz, 
•        Dózsa György út, Vasmű út és az erdei tornapálya közötti útszakasz, 
•        Szórád Márton út teljes hosszában az Aranyvölgyi út és az Építők útja között.
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

80Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

változatosak, a nyomvonalrajzon feltüntetésre kerültek. 
 
A telepítési területen elsősorban indukciós lámpatestek lesznek lecserélve, de a terület határainál, elsősorban a leágazó 
mellékutcáknál előfordul néhány Z2N típusú Nátriumlámpás lámpatest, melyek szintén cserélve lesznek. 
 
A Vasmű út körforgó és Dózsa György út közötti szakasza Schréder gyártmányú Zafír 12ST típusú nátriumlámpákkal szerelt, ezek 
cseréje szintén megtörténik a tervezett beavatkozás során. 
 
A Vasmű úton 2 db kis teljesítményű LED lámpatest is elbontásra kerül, amelyek korábban kiegészítő világítás céljából voltak 
felszerelve. 
A beavatkozással érintett területen Schréder gyártmányú LED-es lámpatest típusok kerültek betervezésre, tekintve, hogy a 
településen meglévő legnagyobb darabszámú lámpatest Schréder gyártmányú, illetőlegesen, mivel a korábbi besűrítések, bővítések is 
ezen gyártmánnyal kerültek megvalósításra. A tervezett lámpatest típusoktól és gyártmányoktól el lehet térni, ha ehhez a beruházó 
engedélyét adja, illetőlegesen azok a műszaki leírásban előírtakkal legalább egyenértékű, vagy annál jobb megvilágítási, valamint 
költség paramétereket produkálnak. A tervezés során kezelhető és a kivitelezést nem megnehezítő mennyiségű típusú és optikájú 
lámpatest kerül alkalmazásra. A tervezett lámpatestek IZYLUM 2 5303 84W, IZYLUM 2 5303 88W, IZYLUM 3 5305 109W, IZYLUM 3 
5308 128W, IZYLUM 3 5308 162W típusúak. 
 
Az egyes lámpatípusok mennyiség és megoszlása a következő:  
 
IZYLUM 2 5303 84W – 77 db 
IZYLUM 2 5303 88W – 28 db  
IZYLUM 3 5305 109W – 59 db 
IZYLUM 3 5308 128W – 4 db  
IZYLUM 3 5308 162W – 55 db 
 
Az új lámpatesteket az elbontandó lámpatestek helyére kell felszerelni a meglévő-megmaradó lámpakarokra. A csomópontok és a 
meglévő lámpaoszlopok és lámpatestek elhelyezkedésének geometriája miatt egyek csomópontok/gyalogátkelők nem világíthatóak 
meg ideálisan még nagyobb beépítendő teljesítmények alkalmazásával sem. Ezen helyzet javítása érdekében 4 helyszínen lámpatest 
besűrítés történik. Ezek mindegyike meglévő lámpaoszlopra kerül felszerelésre kiegészítő lámpakarral szalagrögzítéses 
technológiával. 
 
A beruházással érintett utak közvilágítási hálózatának kábelezése és a közvilágítási célú tartószerkezetek az E.ON tulajdonát képezik. 
Ennek megfelelően a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata a munkavégzés feltételeinek a területileg illetékes 
közszolgáltató (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) általi egyeztetése és jóváhagyatása. 
 
Az ellenszolgáltatás tartalmazza egyes termékek költségét; a termékek szállításának (így különösen: minden nemű logisztikai feladat 
elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását), továbbá a behozatallal, forgalomba 
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), 
valamennyi, a a kiadott költségvetésben rögzített járulékos költséget, díjat,  a jótállás költségeit is, de nem tartalmazza az általános 
forgalmi adót.  
 
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a közbeszerzési 
dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető. A műszaki leírás, továbbá a készült kiviteli terv 
tartalmazza a részletes műszaki tartalmat, méretezéseket, részletes tevékenységeket és költségeket is. 

Igen

Igen

Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő 
(min. 0, max. 60 hónap)

20

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kell igazolnia, ennek keretében 
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k), és m) 
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésére. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében külön 
nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok igazolására (ide 
nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési 
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a 
irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is. 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. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 114/A§ (1) bekezdése alapján Ajánlattevőknek az 
alkalmassági igazolásokat az ajánlatuk részeként kell benyújtaniuk, így Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseit az alkalmasság 
igazolása körében nem alkalmazza. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevő 
ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában nem alkalmazza, tehát nem hívja fel a nyertes 
ajánlattevőt a kizáró okokkal kapcsolatos újabb nyilatkozat megtételére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.7.: A szerződés teljesítése a szerződés aláírása napjától. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. 
Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap. 

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A Kbt.114/A.§ (1) bekezdése alapján ajánlatevőknek az ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásaikat. Erre tekintettel Ajánlatkérő a bírálat 
során a Kbt. 114/A§ (2)-(6) bekezdések rendelkezéseit alkalmazza, a 67.§ (1) bekezdés, a 69.§ (2)-(9) bekezdés, valamint a 114.§ (2) 
bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. 
M1)  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatkérő által előírt 
vizsgált időszakra vonatkozóan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb – közvilágítás 
rekonstrukcióra vonatkozó -, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23.§-a alapján, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia 
igazolással vagy nyilatkozattal kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal: 
 
a)         ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; 
b)         a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail 
címe, 
d)         a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően 
részletezett tartalommal), 
e)         a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, 
f)         a teljesítés mennyisége, 
g)         nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy 
abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.  
 
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) 
befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bek. a) 
pont alapján. 
 
 
M2) 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania annak a szakembernek 
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősnek – a bemutatását, annak megnevezésével, végzettsége, szakmai 
tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. 
 
A szakember bemutatása során csatolandók: 
 
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az 
ajánlattétel időpontjában, úgy: 
 
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember 
neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel
/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; 
 
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 
 
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy 
Ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott 
szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes 
kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében 
Ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási 
országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. 
 
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az 
ajánlattétel időpontjában, úgy: 
 
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember 
neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel
/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a 
minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos 
szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre); 
c) szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).  
 
Ajánlatkérő előleget és résszámla kibocsátást nem biztosít. Számlák száma: 1 darab végszámla (100 % teljesítésnél) 
 
Jogszabály: Kbt. 27/A.§,  Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): 
Mérték: a nettó szerződéses ellenérték 1 %-a naptári naponta, max. 15 %. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, az 
ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás teljesítés idejére kikötött késedelmi kötbér kivetésének eltérő 
rendelkezéseit a szerződés tervezete tartalmazza. 
 
Hibás teljesítési kötbér (Ptk. 6:186.§): 
Hibás teljesítés esetében a Vevő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet késedelmes teljesítéskor követelhet arra az 
időre, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő 
teljesítésig tart. 
 
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): 
Mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő érvényesíti, ha a teljesítés olyan okból hiúsul meg, 
amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős (különösen a nyertes Ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá 
szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás). A meghiúsulási kötbér érvényesítésekor az addig érvényesített 
késedelmi kötbér összege levonásra kerül a meghiúsulási kötbér összegéből. 
 
Jótállási kötelezettség: 
Az Ajánlattevő teljes körű – minimális 5 év (60 hó), de az ajánlatában vállalt időtartamú - jótállást biztosít az általa gyártott/ szállított 
és beépített, az Ajánlatkérő által átvett termékekre az adott termék átadásától és üzembehelyezésétől, illetve a jótállás alapján a 
gyártási vagy anyaghiba miatt történt javítástól számított időtartamra. 
 
Jólteljesítési biztosíték: 
A szavatossági és jótállási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a nettó ajánlati ár  5 %-
nak megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek a jótállási időszak kezdő napjától számítva a jótállási időszak lejártának a 
napjáig fenn kell állnia. A jótállási időszak kezdő napja: a beszerzésre kerülő termékek telepítését és annak műszaki átadás-átvételt 
követő nap. Biztosítékra vonatkozó általános szabályok: Kbt. 134.§ (3)- (6) bekezdések. 
 
A szerződéses biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M1) 
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a vizsgált időszakra vonatkozóan az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciát: 
 
•        legalább egy, közvilágítás rekonstrukciójára vonatkozó és szerződésszerűen teljesített referencia, amely minimum 120 LED 
fényforrású közvilágítási lámpatest/világítótest szállítását és/vagy cseréjét foglalta magába. 
 
A referencia 1 (egy) szerződésből is teljesíthető, ugyanakkor legfeljebb 3 (három) referencia bemutatása lehetséges.  
 
 
M2) 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be 
 
•        M.2)1. 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős Műszaki vezetés fejezet 3. rész Sajátos építményfajták felelős 
műszaki vezetői szakterületek 21. sor Villamosság szakterület (jelölés: MV-VI) szerinti felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakembert  

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

e) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül. 
 
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is. A Kbt. 65.§ (11) bekezdése szerinti korlátozások 
érvényesek a jogutódlás esetére.  
 
A Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös Ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek. 

Nem

Nem

Nem
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(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

törvény ("Ptk.") 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a. 
 
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2)–(3) bekezdése és a Kbt. 68.§ (4)–(6) bekezdése szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

2021.08.17 12:00

HU

30

2021.08.17 14:00

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése és a Kbt. 68.§ (1b)–(1c) bek. szerint.    Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16.§ (1)–(4) bekezdésére.

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: 1. Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás. 2. Többlet jótállási idő 
részszempont: arányosítás.
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1)        Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer útján.  
 
2)        Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is). 
 
3)        Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), a 65.§ (7) a 67. § (4) szerinti, valamint a kizáró okokkal kapcsolatos 
nyilatkozatokat. Valamennyi nyilatkozatot az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével kell ajánlattevőnek benyújtania. 
 
4)        Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani. 
 
5)        Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint. 
 
6)        Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján. 
 
7)        Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek az alábbi részekből kell állnia: 1.) A szakmai ajánlat 
részeként Ajánlattevő köteles árazott költségvetést pdf. és xls. formátumban csatolni. Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek az 
alábbiakat kell figyelembe venni: az ellenszolgáltatás tartalmazza egyes termékek (tételek) költségét; a termékek szállításának (így 
különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék 
elszállítását), továbbá a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi a kiadott költségvetésben rögzített járulékos költséget, díjat,  a jótállás 
költségeit is, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.  A szakmai ajánlat részeként az egyes termékekről egy részletes 
termékleírást is be kell nyújtani olyan részletességgel, hogy abból Ajánlatkérő a megajánlás műszaki leírásban foglaltak szerinti 
megfelelőségét megállapíthassa. 
 
8)        Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. 
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti 
dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. 
 
9)        Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§ és 114.§ (6).  
 
10)        Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6)-re is.  
 
11)        Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben leírtak szerint 
ellenőrizni.  
 
12)        Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés 
időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó. 
 
13)        Az Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is 
elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az 
elektronikus űrlap felhasználásával megtenni. 
 
14)        A nyertes ajánlattevőnek a közvilágítási lámpatestek cseréjével összefüggésben legkésőbb a vonatkozó szerződés aláírásáig el 
kell készítenie és be kell nyújtania a feladatainak szakszerű és a helyi közlekedési, forgalmi viszonyokat teljes mértékben figyelembe 
vevő organizációs és forgalomkorlátozási tervet.  
 
15)        Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot 
(ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
16)        Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza. 
 
17)        Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben meghatározottakat. 
 
18)        Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 114.§ (6a) bekezdését, amely alapján Ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul 
alacsony ár vizsgálatára. 
 
19)        Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. 
 
20)        Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.  

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.08.05

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

 
21)        A III.1.3) alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 
 
22) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946
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