
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
   Árubeszerzés
   Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat
Postai cím: Erzsébet tér tér 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Palkó Júlia közbeszerzési referens, Garancsi Éva
Címzett: Palkó Júlia, Garancsi Éva Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
VII. em. 707. szoba
Telefon: +361 872-7474, +361 8727393
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu,
garancsi.eva@belvaros-lipotvaros.hu.
Fax: +361 8727478
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
   Központi szintű
   Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők



x Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem
   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
   Egyéb (nevezze meg): 
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás
x Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
   Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)



   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, V. kerület közigazgatási területe
NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
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
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés karácsonyi díszítő világítás megvalósítására és
üzemeltetésére az alábbi feladatokkal:
füzérvilágítások megépítése, az elektromos működtetést biztosító kábelek
kiépítése, a berendezés vezérlése, tartószerkezetek kialakítása és
felszerelése, a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, majd az
ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot
visszaállítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45316100-6
További
tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre
   valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség



II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

Teljes mennyiség
Kecskeméti utca:
- 22 darab utca kandeláber
Egyetem tér:
- 8 darab utca kandeláber
- 5 darab térkandeláber
Károlyi Mihály utca:
- 15 darab utcakandeláber
Petőfi Sándor utca:
- 14 darab utcakandeláber
Szervita tér:
- 5 darab térkandeláber
Bécsi utca:
- 13 darab utcakandeláber
Erzsébet tér:
- 8 darab térkandeláber
Hild tér:
- 5 darab térkandeláber
Október 6 utca:
- 22 darab utcakandeláber
Szent István tér:
- 1 db 12-15 méteres fenyőfa fényfüzéres dekorációja - 15 db 15 méteres
füzérrel - tartószerkezetek kiépítésével, kábelezéssel.
- 8 db fa fényfüzéres díszítése - 8 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat
kiépítéssel.
- 10 db konténeres örökzöld fényfüzéres díszítéssel - 2 db 15 méteres
füzérrel - kábelhálózat kiépítéssel.
- 8 db Gizella típusú kandeláber - negyedelt függönydíszítés, felül összekötő
csillagokkal kábelezéssel.
Méret: 1,1/3,1/m
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez.
József Attila utca - Széchenyi tér:
- 36 db egy nagy csillagból indított két kisebb csillagba végződő függönyszerű
kandeláber díszítő elem, ívre felfüggesztve és az ív kandeláber felső részén
függönyszerű pontvilágítással kábelezéssel.
Méret: 0,9/2,4/m
Szent István körút:
- 18 db ostornyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca
- 50 db fa fényfüzéres dekorációja 8 db 15 méteres füzérrel és kábelhálózat
kiépítéssel
Szomory Dezső tér:
- 38 db Boulvard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás
elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
Méret: 1,0/2,2/m
Szabadság tér:



- 40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a
lámpákon apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.
- 20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez
- 3 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése- 12 db 6 m-es fényfüzérrel,
kábelezés
Zrínyi utca:
- 45 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre-csengettyű motívum, 2
db/oszlop-kábelezéssel.
Méret: 1,0/1,8/m
Hercegprímás utca:
- 40 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre motívum "S" ívű karon régi
lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
Falk Miksa Utca:
- 49 db fa fényfüzéres díszítése /minden második/ - 8 db 15 méteres
fényfüzér/fa- kábelezéssel.
Ferenciek tere:
- 1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel,
kábelezés
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez
Sas utca:
- 36 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre- csengettyű motívum,
2 db/oszlop, kábelezéssel.
Veres Pálné utca:
- 44 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi
lámpás elem, a lámpákban apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.
Régiposta u. (Váci u. és Galamb u. között):
- az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt
motívumos díszítéssel, kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók
kiépítésével.
- Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás
díszítése
Szende Pál utca
- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel
Dorottya utca
- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel
Egyéb:
- 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű
gömbökkel.
Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.
Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsere, stb./5 % tartalékkeret terhére/.
Bontás, helyreállítás.
A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.
Üzemeltetés, javítás
Szín: hagyományos fehér, nem ledes.
Kötbérterhes határidők:



- kiépítés, hiánytalan üzembe helyezés: 2012.12.02.
- eredeti állapot helyreállítása, átvett elemek visszaszállítása: 2013.01.26.
A részletes műszaki tartalom a dokumentációban kerül meghatározásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 47000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 3 vagy napban:  (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint:
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül
megállapításra, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1,25%-a,
összesen maximum 5%-a.
Késedelmes teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó a szerződésben foglalt
teljesítési határidőket az érdekkörében felmerült okból nem teljesíti.
Ajánlatkérő a késedelmi kötbért az üzembe helyezés és a leszerelés
teljesítésére meghatározott határidők késedelme esetén érvényesíti.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér
kerül megállapításra, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1,25%-a,
összesen maximum 5%-a.
Hibás teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó a szerződésben valamint a
műszaki leírásban foglalt kötelezettségeit az érdekkörében felmerült okból
nem teljesíti. Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbért a kiépített rendszer
hiba- és hiánymentes, folyamatos üzemeltetése körében érvényesíti. Hibás
teljesítésnek minősül, ha a kiépített rendszer több mint 3%-s mértékben
akár egy időtartamban, akár összességében naponta 2 órát meghaladó
időtartamban nem az előírások szerint üzemel. A hibás teljesítési kötbér a leírt
körülménnyel érintett naptári napra vonatkozóan kerül megállapításra, illetve
érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a teljes bruttó vállalási ár 10%-ának megfelelő összeg.



Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg kifizetésének feltétele az előleg
teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása az Ajánlatkérő
részére. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
teljesíthető. A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell
rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga
az Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a teljesítési véghatáridő
időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előlegszámla teljes összegét az
Ajánlatkérő a végszámla összegébe számítja be. Az előlegszámla teljes
összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is eredményezi.
Az előleg visszafizetési biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint – lásd.: Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja – teljesíthetők:
• a meghatározott összeg Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15505006 számú HUF
számlájára történő átutalással, vagy
• a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan
bankgarancia biztosításával, vagy
• a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel is.
A biztosítékok kedvezményezettje Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
kerületi Önkormányzat.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítést követően, a
Vállalkozó által kiállított számlák ellenében
átutalással teljesíti, a számlák kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidő mellett, a Kbt. 130. § (1),(3) és (5) bekezdésében foglaltak alapján,
amelynek során a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra is
figyelemmel jár el.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
Az elvégzett munkát követően a Vállalkozó két egyenlő (50%-50%)
részletben állíthat ki számlát az alábbiak szerint:
- a rész-számla a teljes kiépítést (felszerelést) követő, hiánytalan üzembe
helyezést követően számlázható le.
- A végszámla az eredeti állapot helyreállítását, visszaszállítást követően
számlázható le.
A Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban Ajánlattevő
erre irányuló kezdeményezése esetén a teljes nettó szerződéses ellenérték
5%-ának de maximum 10.000.000 forintnak megfelelő előlegre jogosult.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1)
bekezdése hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés
a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn
nem állásáról az ajánlatban, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.
§ szerint kell nyilatkozatot benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57.
§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiba foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 2. § (i) pont ib) alpontja és a 4. § (f) pont fc) alpontjában foglaltak
szerint kell a dokumentumok csatolásával igazolnia. Az ajánlattevő az
ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése
szerinti kizáró hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdés). Az alvállalkozók és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt.
57. § (1) bekezdés a)-d és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem
tartozást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1.: Ajánlattevő(k) a Kbt. 55. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi – a
cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó – az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évről szóló nyilatkozata
az alábbi tartalommal:
- bankszámlaszám megjelölése,
- mióta vezeti bankszámláját,
- bármelyik bankszámláján volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorban
állás;
attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezetik
a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény
nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan.
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló jogi
jellegtől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattétel esetén a P1.
alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül
egy megfelel.



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.: Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő, ha bármelyik a
cégkivonatában szereplő, pénzügyi intézménytől származó bankszámláján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két éven belül 15 napot
meghaladó időtartamú sorban állás volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55. § (1) bekezdése,
illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított öt év legjelentősebb (díszítő világítás kivitelezése vagy közterületi
világítás építése és/vagy átépítése) teljesítéseinek bemutatását, figyelemmel
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltakra.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti igazolás,
illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- ellenszolgáltatás nettó összege
- a teljesítés helye
- a teljesítés időpontja (év, hó, nap)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése.
M/2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a teljesítésbe
bevonni kívánt, a munkát közvetlenül irányító, illetőleg teljesítő szakember(ek)
megnevezését, végzettségét és képzettségét (a felelős műszaki vezető(k)
vonatkozásában saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, diplomamásolat. [Kbt.
55. § (1) a); 310/2011. (XlI. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) e)
Csatolni szükséges a megnevezett szakember nyilatkozatát, amely szerint a
szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll.
A szakemberek vonatkozásában a tevékenység végzésére való érvényes
jogosultságot és a névjegyzékben a megfelelő besorolással való szereplést
ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető
nyilvántartásból.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló
jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő)
M/1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított öt évben összesen legalább egy darab, befejezett, a teljesítési
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített, a közbeszerzés
tárgya szerinti (díszítő világítás kivitelezése vagy közterületi világítás építése
és/vagy átépítése) építési beruházásra vonatkozó referenciával, melynek
ellenszolgáltatása eléri a legalább nettó 45 millió Ft összeget.
M/2. ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki szerepel
a felelős műszaki vezetői névjegyzékben (MV-Ép/ÉV)
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.



III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
x Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum  és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:



IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát:

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
   Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/09/25 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:  Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/09/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum:  (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 
   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )



VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/09/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1051 Budapest Erzsébet tér 4. fszt. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2013. augusztus

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Az ajánlattételi dokumentáció a bontás időpontjáig elektronikusan letölthető:
www.belvaros-lipotvaros.hu oldalról. A letöltést követően a dokumentációban
található regisztrációs adatlapot kitöltve vissza kell küldeni az I. pontban
megadott faxszámra. A visszaigazolás az érvényes ajánlattétel feltétele,
a visszaigazolás tényét bizonyító dokumentumot (pl. telefax küldési napló
másolata) az ajánlathoz csatolni kell. Fentiek mellett a dokumentáció
személyesen is átvehető az I.1 pontban meghatározott kapcsolattartási
pontként jelölt címen és személynél munkanapokon 8.00.-11.30. óra között,
az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00.-10.00 óra között.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen



Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1, M/1, M/2

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem

V.4) Egyéb információk:
1. A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy közvilágítási
berendezések - amelyekre a díszkivilágítást fel kell szerelni a Szent István
tér, József Attila utca-Széchenyi tér, Szent István körút, Szomory Dezső tér,
Szabadság tér, Zrínyi utca, Hercegprímás utca, Falk Miksa utca, Ferenciek
tere, Sas utca, Veres Pálné utca, Régiposta utca (Váci u. és Galamb u.
között), Szende Pál utca, Dorottya utca vonatkozásában - tulajdonosa a
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mely társaság az oszlopok használatáért
6.833.- Ft+ÁFA/hó/oszlop díjat számít fel.
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldését követő
11. nap, ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanap.
4. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők
a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A
közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a
közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell
nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük
arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a
képviselő ajánlattevő megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú
meghatalmazását.
5. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy
a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124. §
(4)).
6. A hiánypótlás a Kbt. 67. § szerint biztosított.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a)
és b) pontjai, Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.



8. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti és 2 (két)
másolati példányban kell benyújtani ajánlatkérő, jelen felhívás I.1. pontjában
megadott címére közvetlenül vagy postai táridő lejártáig. A postán feladott
ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. A csomagoláson fel kell tüntetni a következő feliratot: „Karácsonyi
díszkivilágítás az V. kerületben 2012. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem
bontható fel."
9. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, az alvállalkozó,
illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az
ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot
nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely
a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. A 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
10. Ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy
az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi
intézménynél nem vezet bankszámlát.
11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Kbt. felhatalmazása alapján
született jogszabályok előírásai az irányadóak.
12. Az ajánlattevő a Kbt. 80. §-a értelmében az ajánlatában elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy
azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
Amennyiben az ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, úgy arról
az ajánlattevőnek a fentiek szerint külön kell nyilatkoznia (és abban
meghatároznia az ajánlat üzleti titoknak minősülő részeit az ajánlat
oldalszámának megjelölésével. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni
arra vonatkozóan is, hogy az ajánlata nem tartalmaz üzleti titkot.
13. A nyertes ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
nyertessége esetén a szerződésre vonatkozó, az általa megajánlott ajánlati
ár/év értékű fedezetet nyújtó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést
köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen munkára, a fentieknek
megfelelően – nevesítetten – kiterjeszti, és azt a teljesítés idején fenntartja,
melyben az önrész nem haladja meg a biztosító által elismert kárösszeg
10%-át. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a vállalkozási
szerződés aláírásának előfeltétele.
A vonatkozó biztosítási kötvény másolatát a szerződés aláírása időpontjában
Ajánlatkérőnek át kell adni.
14. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést
beárazva az ajánlatával együtt benyújtani papír alapon, illetve CD vagy DVD
lemezen.



15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a
www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg.
16. A felhívás III.2.3. pontjában meghatározott – forintban megadott –
összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás felhívása
megküldésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva kell
meghatározni.
17. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen
nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles
magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36.
§ (3) bekezdése szerint.
18. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama
alatt gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a
munka- és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról és
betartatásáról.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/08/30 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
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:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------


