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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Belváros Lipótváros Városüzemeltető Kft.
Postai cím: Fővám tér 2-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Címzett: Gyűrűs István
Telefon: +36-1-327-74-53
E-mail: gyurus.istvan@belvar.hu
Fax: +36-1-266-75-18
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
xKözjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Egyedi kültéri led fényforrású
lámpafejek szállítása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb x
A teljesítés helye Magyarország, Budapest, V. kerület közigazgatási területe
NUTS-kód HU101
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés (BDK Kft. által jóváhagyott
lámpatestű) kültéri led fényforrású lámpafejek szállítására, a lámpafejek
felszereléséhez és üzemeltetéséhez szükséges engedélyek beszerzésével, valamint
a lámpák 5 éves karbantartásával.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928530-2
További
tárgyak:

31527200-8
50232000-0

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Szállítási
szerződés (BDK Kft. által kiadott közvilágítási célú engedéllyel rendelkező) kültéri
led fényforrású lámpafejek szállítására, a megvalósításához és üzemeltetéséhez
szükséges engedélyek beszerzésével, valamint a kötelező alkatrész utánpótlással
továbbá szervízhálózat biztosításával a szavatossági időszak alatt.
Kültéri ledes lámpafejek mennyisége:
170 db komplett, üzemkész, kültéri led fényforrású lámpafej
A lámpafejek formája és műszaki paraméterei a dokumentációban kerülnek
meghatározásra.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 290.000.000,
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:



II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2015/04/15 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér,
mértéke a szerződéses nettó ellenértékének napi 0,5%-a, max. a nettó bekerülési
ellenérték 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér, mértéke a szerződéses nettó ellenértékének 10%-a.
Ajánlatkérő a vállalkozó 30 napi késedelmét követően jogosult a szerződéstől
egyoldalúan elállni.
Teljesítési biztosíték, amelynek érvényesnek kell lenni a szerződéskötés napjától az
átadás-átvétel lezárását követő 30 napig és mértéke a nettó bekerülési ellenérték
5%-a.
Jótállási biztosíték, amely az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30. naptól
számítva a jótállási idő lejártát követő 30. napig kell érvényben maradnia és mértéke
a nettó bekerülési ellenérték 3%-a. Jótállási idő hossza a teljesítéstől 2015 május
30-ig tart, teljes körűen.
A biztosítékok a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújthatóak.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő a kivitelezővel egyösszegű átalányáras szerződést köt. Az ajánlatkérő
előleget nem fizet. A vállalkozási díj utólag, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint a
megajánlott fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre. Az ellenszolgáltatást
ajánlatkérő részben 45 db Clip 28 típusú 70 W-os, 49 db Clip 34 típusú 100 W-os és
48 db 150 W-os komplett lámpafej átadásával nyújtja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számlák benyújtásánál és kifizetésénél
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozói esetében alkalmazni kell.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)



Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Nem lehet Részvételre Jelentkező, Közös részvételi jelentkezést
benyújtó, 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve Kbt.
65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Nem lehet 10%-nál nem nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő a Kbt. 1.§ (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 114. § és a Kbt. 88.§
alapján kizárja azt a Részvételre Jelentkezőt, Közös részvételi jelentkezést benyújtót
aki(k) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
Igazolási mód:
A Részvételre Jelentkezőnek, Közös részvételi jelentkezést benyújtónak, a 10%-nál
nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a Kbt. 65. § (3)
bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 63. § (1)
bekezdés a) pontja szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdés a)-h) pontjainak és a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt igazolni.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Közös ajánlatot
benyújtó, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve
a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet a közbeszerzési eljárás
eredményhirdetését követő 8 napon belül köteles a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja
alapján igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjainak és a
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, amennyiben az ajánlatban ezt még
nem igazolta.
A Részvételre Jelentkezőnek, illetve a Közös részvételi jelentkezést benyújtónak a
közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső ilyen
alvállalkozót.
A Részvételre Jelentkezőnek, Közös részvételi jelentkezést benyújtónak a részvételi
jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia a letelepedés helye (székhely) szerinti
országról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: A Részvételre Jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezést benyújtónak és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának egyaránt be kell nyújtania:
1)A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi határidő lejártának
időpontjától számítva 30 napnál nem régebbi, az összes számlavezető



pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájára irányuló nyilatkozatot
eredetiben, vagy hiteles másolatban az alábbi tartalommal:
a) Mióta vezeti a bankszámlát (év, hónap, nap)
b) A nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben számláján volt-e sorban állás.
2) nyilatkozatot a 2006-2008. üzleti években a nettó árbevételükről és a
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (kültéri lámpafejek / lámpatestek gyártása,
értékesítése) nettó árbevételéről. Kbt. 66.§ (1) c.) pont
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatot is be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés
teljesítésének időtartama alatt is rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (3) bekezdés
szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt. 4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is
alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1) Alkalmatlan a
Részvételre Jelentkező, közös részvételi jelentkezést benyújtó bármely tag, vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (külön-külön), ha bármely számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 1
évben előfordult sorban állás
2)Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, közös részvételi jelentkezést benyújtó
tag és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen amennyiben a 2006 – 2008 üzleti években a nettó
árbevételük évente nem éri el átlagosan a 200 mFt összeget, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (kültéri lámpafejek / lámpatestek
gyártása, értékesítése) tevékenységből származó nettó árbevételük évente nem éri
el átlagosan a 150 mFt összeget
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti
szervezet erőforrásai is igénybe vehetők.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: A Részvételre Jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezést benyújtónak és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának egyaránt be kell nyújtania az előző 3 évben (2006, 2007, 2008) a
kültéri lámpafejek / lámpatestek gyártására, értékesítésére vonatkozó referenciák
ismertetését, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolással a dokumentációban
foglaltaknak megfelelően.
2)a rendelkezésére álló goniofotométer leírása, a rendelkezésre állás jogcímét
igazoló irat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás) másolatának
becsatolásával
3)a minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, illetve az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések részletes ismertetését
Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatot is be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés
teljesítésének időtartama alatt is rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (3) bekezdés
szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt. 4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is
alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a Részvételre
Jelentkező, közös részvételi jelentkezést benyújtó bármely tag, vagy a közbeszerzés



értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
együttesen nem rendelkeznek
1) a 2006, 2007, 2008 években összesen legalább 2 db kültéri lámpafejek /
lámpatestek gyártására, értékesítésére vonatkozó olyan referenciával, melyek értéke
egyenként elérte a nettó 100 mFt értéket.
2) a lámpafejek goniofotometriai vizsgálatához szükséges berendezéssel
3) bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított hatályos
minőségbiztosítási rendszerrel (MSZ EN ISO 9001:2001, vagy ezzel egyenértékű)
illetve ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel
A műszaki, illetve a szakmai alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdés szerinti
szervezet erőforrásai is igénybe vehetők.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos x
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát? nem



IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
nettó ajánlati ár (Ft) 70
A teljesítési határidőhöz képest korábbi
teljesítés időtartama napokban

25

fizetési határidő (min 30 nap- max 60
nap)

5

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
Belvar/003/2009
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/12/28 (nap/hó/év)
Időpont: 09.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?



Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 125.000,
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Átutalással az ajánlatkérő 11784009-20601603 számú
folyószámlájára. A dokumentáció ára: nettó 100.000.-Ft+ÁFA
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/12/28 (nap/hó/év)
Időpont: 09.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2009/12/31 (nap/hó/év)
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. §-a alapján teljes körben biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő szükség szerint több alkalommal is elrendelhet hiánypótlást, de egy
hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el.
2. Részvételi jelentkezések bontása:
2009.12.28. Időpont: 09.00 óra
Helyszíne: az I.1) pontban megadott címen.
A részvételi jelentkezések bontásánál a Kbt. 110. § (2) bekezdés rendelkezése
értelmében részt vehet az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk
meghívott személyek.
3. Eredményhirdetés időpontja:
2009. 12.31. 12.00 óra Helyszíne: az I.1) pontban megadott címen.
4. Tervezett szerződéskötési időpont:
2010. január 26. 12.00 óra Helyszíne: az I.1) pontban megadott címen.
5. Kiegészítő tájékoztatás



A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 103.§. (1)-(4) bekezdéseiben valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
6. Részvételi jelentkezések benyújtása
a részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, a részvételi&#61485; felhívás I.1.
pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi
határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi
határidőig sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
A részvételi jelentkezésnek&#61485; tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti,
vagy másolati példányát:
• aláírási címpéldány, a részvételi jelentkezést, vagy annak bármely részét aláíró
(vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, (Az
Részvételre Jelentkező, közös részvételi jelentkezést benyújtók és a 10%-nál
nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók)
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, részvételi jelentkezést aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
A Részvételre&#61485; Jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell
részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania.
7. Minősített ajánlattevők
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre Jelentkezők figyelmét, hogy az alkalmassági
feltételeket a minősített ajánlattevői vizsgálat feltételeinél szigorúbban határozta
meg és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek
a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolnia
kell alkalmasságát a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési
szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok
vonatkozásában.
8. Az ajánlatok értékelésének módszere:
Ponttartomány:0 – 100 pont
Értékelés módszere: relatív értékelés - arányosítással, az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott képletekkel. A legjobb ajánlat valamennyi
részszempontban a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott képletek alapján az adott részben legjobb
ajánlathoz történő arányosítással kapnak pontot. Abban az esetben, ha a
pontozásos értékelés során valamely ajánlat tartalmi eleme negatív pontszámot
kapna, akkor a negatív szám helyett 0 pont kerül megállapításra.
Az 1. bírálati részszempontban a legkisebb, míg a 2. és 3. bírálati
részszempontokban a legnagyobb tartalmi elem a legkedvezőbb az ajánlatkérő
számára.
Valamely bírálati részszempontban azonos legkedvezőbb tartalmi elemek esetén
azok az ajánlatok, amelyekben az azonos legkedvezőbb tartalmi elem megtalálható
egyformán a maximális pontot kapják az érintett bírálati részszempontban
Amennyiben a végső ajánlatokban a tárgyaláson adott második módosítás után két
vagy több ajánlat azonos súlyozott pontszámot kap, akkor ajánlatkérő ezen ajánlatok
esetében a Kbt. 90. § rendelkezéseit alkalmazhatja.
9. Az eljárás nyertese



Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás
nyertesével vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot
benyújtóval kötheti meg a szerződést, ha azt az eredmény kihirdetésekor az
összegezésben megjelölte.
10. A teljes részvételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi idő szerint értendő.
11. A részvételre jelentkezés során a referenciák, saját tőke és árbevétel esetében a
különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételi felhívás TED-en való
megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott eladási
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját központi
bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
12.A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Amennyiben bármely, részvételre jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt magyar nyelvű
fordításban is kötelező becsatolni. (Nem magyar nyelvű irat és magyar nyelvű
fordítás együtt!) Ajánlatkérő a fordítást nem kéri a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet
szerinti hiteles fordításban benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért a
Részvételre Jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
14. A részvételi dokumentáció Ajánlatkérőtől való megvásárlása a közbeszerzési
eljárásban való részvétel feltétele. Közös részvételre jelentkezést benyújtóknak
elég egy dokumentáció megvásárlása. A részvételi dokumentáció beszerezhető
a felhívás közzétételének napjától a részvételi határidőig, vagyis 2009. december
28-ig hétfőtől csütörtökig 9.00 órától -15.00 óráig, pénteken 09.00 órától – 13.00
óráig, illetve 2009. december 28-án 08.00 órától 09.00 óráig. A dokumentáció
átvehető a IV.3.3. pontban megjelölt összeg befizetéséről szóló igazolás egyidejű
bemutatásával az I.1. pontban meghatározott címen. Amennyiben a dokumentáció
megküldését kérik, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdésének megfelelően
jár el, ha a dokumentáció ellenértékének befizetését (átutalását) a dokumentáció
megküldését igénylő bizonyította.
15. A részvételre jelentkezéseket nem bontható kötésben kell benyújtani. A
részvételre jelentkezéseket a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban,
3 példányban (1 eredeti, "eredeti" megjelöléssel, 2 másolat) magyar nyelven
kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Kültéri led
fényforrású lámpafejek “ - 2009. december 28-án 09.00 óra előtt felbontani tilos.
16. A részvételre jelentkezéseket - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen
kell aláírni. A részvételre jelentkezéseket az oldalszámokat is tartalmazó
tartalomjegyzékkel és – a részvételre jelentkezést, illetve a mellékelt nyilatkozatok,
valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos
oldalszámozással kell ellátni. A részvételre jelentkezés eredeti példányának minden
– szöveget, adatot tartalmazó (nem üres) oldalát, ideértve a kért nyilatkozatokat és
egyéb mellékleteket is – a Részvételre Jelentkezőnek szignálnia kell. Ajánlatkérő
a Dokumentációban határozza meg a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai



előírásokat. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg a részvételi felhívásban kért
minden egyes dokumentum, nyilatkozat helyét.
17. A Részvételre Jelentkezőnek a részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell a
Kbt. 104. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
18. A Részvételre Jelentkezőnek, közös Részvételre Jelentkezőnek és a 10%-nál
nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a részvételi jelentkezésben
nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban.
19. A Részvételre Jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a
Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, valamint (3) bekezdésében előírtak
vonatkozásában.
20. A Részvételre Jelentkezőnek, közös Részvételre Jelentkezőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell a számlavezető pénzintézeteikről.
21. Ajánlatkérő az első tárgyalást 2010. 01.12-én. 09.00 órakor tartja. Ajánlatkérő
két tárgyalási fordulót tart. Az első tárgyalási fordulóban ajánlatkérő az
ajánlattevőkkel egy napon, de külön - külön tárgyal. (Az ajánlat benyújtásának
sorrendjében.) Az első tárgyalási fordulóban Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket
és a szakmai kérdéseket tárgyalja meg az ajánlattevőkkel. Ajánlatkérő a második
tárgyaláson az ajánlattevőkkel együtt tárgyal. Az ajánlattevőknek a második
tárgyaláson két alkalommal van lehetőségük a bírálati szempontnak megfelelően
az ajánlataik módosítására. Ajánlattevőknek a módosított ajánlataikat cégszerűen
aláírva kell a tárgyaláson benyújtani.
22. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 1.§ (4) bekezdésére tekintettel a
Kbt. 88.§ alapján kizárja azt az ajánlattevőt, mely olyan származású ajánlatot ajánl,
amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
23. Az ajánlatban be kell nyújtani a részvételi és az ajánlati dokumentáció
mellékletét képező műszaki követelményrendszernek megfelelő és működőképes
mintadarab csatolása, melynek formailag egyezőnek kell lennie a dokumentációban
szereplő lámpatestekhez.
24. Részvételre Jelentkező és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója a részvételi jelentkezés elkészítésének és benyújtásának költségeit
maga viseli és azt ajánlatkérő semmilyen formában nem téríti meg.
25. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés iratai egyszerű
másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az egyszerű másolatban (ami az 1952 évi
III. törvény 196. §-ban meghatározottaknak megfelelően elkészített fénymásolat)
benyújtható igazolásokkal kapcsolatban előírja az ”eredetivel megegyező” szöveg
feltüntetését, az igazoló aláírásával és az alábbi toldattal: „A hamis igazolás
büntetőjogi következményekkel jár”. Az eredeti, illetve hiteles másolati példányban
benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
26. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka
a Kbt. 124. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően az, hogy az árubeszerzés
tárgyát képező egyedi termékek, valamint az egyedi gyártás természete és az ehhez
kapcsolódó kockázatok miatt nem lehetséges az ellenszolgáltatás előzetes átfogó
(mindenre kiterjedő) meghatározása olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a
nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
27. Ajánlatkérő a jelen felhívás elektronikus úton, külön jogszabályban
meghatározott módon való megküldésére tekintettel határozta meg a részvételi
jelentkezési határidőt.



28. A szerződést kötő szervezet: Budapest Főváros Belváros-Lipótváros V. kerületi
Önkormányzat (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)
29. A lámpák szállítási határideje: 2010/04/15, illetve az ajánlatnak megfelelő
korábbi határidő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU - Magyarország
Telefon: 36-1-336-77-77
E-mail: kozbesz@axelero.hu
Fax: 36-1-336-77-79
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
Kbt. 323. § (2) bekezdésének megfelelően
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU - Magyarország
Telefon: 36-1-336-77-47
E-mail: kozbesz@axelero.hu
Fax: 36-1-336-77-99
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/24 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:



Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1)
A rész meghatározása
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3)
Mennyiség



Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


