ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001072312018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Bérleti szerződés Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területén
található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek ajánlattevő saját
költségén történő korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bérbe
vételére, 180 hónapos felmondási tilalommal.

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

EKRSZ_
20756556

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kiskunlacháza

HU120

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Kossuth Tér 1

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Sződi

szodi.karoly@kiskunlachaza.hu

Telefon:

2340

Ország:

Magyarország

Károly
+36 203905713

Fax:

+36 24519830

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

www.kiskunlachaza.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft.

EKRSZ_
88388353

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nagykanizsa

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

mjkanizsa@gmail.com

Internetcím(ek)

EKR001072312018

HU223

Postai irányítószám:

8800

Ország:

Magyarország

Teleki Utca 34. 1.em. 111
Juhász
Telefon:

Imre
+36 205501955

Fax:

+36 93788683

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

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem
Nem
Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.2) Fő CPV-kód:
34928500-3

II.1.3) A szerződés tárgya:

Bérleti szerződés Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területén található korszerűtlen
közvilágítási lámpatestek ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítésére, a korszerűsített
eszközök bérbe vételére, 180 hónapos felmondási tilalommal.

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés Bontandó lámpatestek: Mennyiség Összes felvett teljesítmény [kW] ALTRA 36W 113
db 5,085 ATTASÉ 36W 1114 db 50,13 AX 70W 2 db 0,174 ECLATEC 70W 11 db 0,957 FLORIDA 36W 4 db 0,18 GLOB 70W 6 db 0,522
MC2 150W 1 db 0,174 MINIEKA 70W 2 db 0,174 MYRA 100W 223 db 26,091 MYRA 150W 10 db 1,74 ONYX 150W 10 db 1,74
PHILIPS 36W 1 db 0,045 STIL 36W 4 db 0,18 UNIVERZÁLIS 70W 1 db 0,087 Z2 150W 4 db 0,696 Z2 150W (MOL) 3 db 0,522 ZAFÍR
70W 1 db 0,087 ZAFÍR 100W 14 db 1,638 ZAFÍR 150W 2 db 0,348 Bontandó összesen: 1526 db 90,57 Meglévő megmaradó
lámpatestek: ECLATEC 70W (MÁV parkoló) 18 db 1,566 IDEGEN 70W (Kastély) 5 db 0,435 PHILIPS BGP 303 LED122 75W (MOL) 3
db 0,225 REFLEKTOR 100W (Díszvilágítás) 1 db 0,117 REFLEKTOR LED 30W (Díszvilágítás) 1 db 0,03 Meglévő, megmaradó összesen
: 28 db 2,373 Bontandó+meglévő, megmaradó lámpatestek össz.: 1554 db 92,943 Tervezett lámpatest (korszerűsítés): BUDAVÁR MIDI
/16LED/3200lm/28W/WW 4 db 0,112 KAZU/24LED/3600lm/28W/WW 16 db 0,448 TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 86 db 3,956
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 156 db 14,196 TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW MOL 3 db 0,273 TECEO 1/48LED/14200lm/
107W/NW 17 db 1,819 VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 868 db 17,36 VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 370 db 14,8 VOLTANA
2/16LED/5900lm/58W/NW 4 db 0,232 VOLTANA 3/24LED/8500lm/85W/NW 1 db 0,085 NEOS 2/48LED/7900lm/53W/NW 1 db 0,053
Tervezett lámpatest (sűrítés): TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 1 db 0,091 TECEO 1/48LED/14200lm/107W/NW 1 db 0,107
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 9 db 0,18 VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 47 db 1,88 VOLTANA 2/16LED/5900lm/58W/NW
4 db 0,232 TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 13 db 0,598 NEOS 3/64LED/13900lm/99W/NW 4 db 0,396 Tervezett lámpatest (bővítés):
4 db B10-4 betonoszlop állítása 180m vezetékke VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 4 db 0,08 Tervezett lámpatestek összesen: 1609
db 56,898 Tervezett + megmaradó lámpatestek összesen: 1637 db 59,271 Megtakarítás: Jelenlegi beépített teljesítmény [kW]: 90,57
Tervezett beépített teljesítmény [kW]: 56,898 Meglévő megmaradó teljesítmény [kW]: 2,373 Jövőbeni beépített teljesítmény maximum
[kW]: 59,271 Elvárt megtakarítás összesen [kW]: 31,299 Elvárt megtakarítás összesen [%]: 34,55% Ajánlattevő feladata folyamatos
ügyfélszolgálat működtetése a bérbeadás időszakban. A település jelenlegi közvilágítás díjai: (nettó) Villamos energia díj: 4421559 Ft/
év Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó (jogszabály szerint meghatározott íjak): 8598418Ft/év Karbantartási költségek:
3932117Ft/év Az ajánlatkérő elvárása, hogy az éves költsége összességében a fejlesztést követően se haladja meg az eddig évente
felmerült összes fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását. Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a
szolgáltatónak fizeti meg. Ajánlatkérő az üzemeltetésre külön szerződést köt. A nyertes ajánlattevő feladata a beruházás tervezése (
kiviteli), kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő megrendelte a tervezést, melynek összege: 4827000Ft + Áfa.
Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a
szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket
alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Újra
tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített dokumentációhoz csatolt
anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie A tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok
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alá. Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a
tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban, melynek része a beárazott költségvetés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

999

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közvilágítási rendszer a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal szabályozása alapján nem megbontható.

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

Közvilágítási rendszer bérlete –Kiskunlacháza 2018

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
34928500-3

50232110-4

45316110-9

65320000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest

A teljesítés helye:

Kiskunlacháza közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés Bontandó lámpatestek: Mennyiség Összes felvett teljesítmény [kW] ALTRA 36W 113
db 5,085 ATTASÉ 36W 1114 db 50,13 AX 70W 2 db 0,174 ECLATEC 70W 11 db 0,957 FLORIDA 36W 4 db 0,18 GLOB 70W 6 db 0,522
MC2 150W 1 db 0,174 MINIEKA 70W 2 db 0,174 MYRA 100W 223 db 26,091 MYRA 150W 10 db 1,74 ONYX 150W 10 db 1,74
PHILIPS 36W 1 db 0,045 STIL 36W 4 db 0,18 UNIVERZÁLIS 70W 1 db 0,087 Z2 150W 4 db 0,696 Z2 150W (MOL) 3 db 0,522 ZAFÍR
70W 1 db 0,087 ZAFÍR 100W 14 db 1,638 ZAFÍR 150W 2 db 0,348 Bontandó összesen: 1526 db 90,57 Meglévő megmaradó
lámpatestek: ECLATEC 70W (MÁV parkoló) 18 db 1,566 IDEGEN 70W (Kastély) 5 db 0,435 PHILIPS BGP 303 LED122 75W (MOL) 3
db 0,225 REFLEKTOR 100W (Díszvilágítás) 1 db 0,117 REFLEKTOR LED 30W (Díszvilágítás) 1 db 0,03 Meglévő, megmaradó összesen
: 28 db 2,373 Bontandó+meglévő, megmaradó lámpatestek össz.: 1554 db 92,943 Tervezett lámpatest (korszerűsítés): BUDAVÁR MIDI
/16LED/3200lm/28W/WW 4 db 0,112 KAZU/24LED/3600lm/28W/WW 16 db 0,448 TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 86 db 3,956
TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 156 db 14,196 TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW MOL 3 db 0,273 TECEO 1/48LED/14200lm/
107W/NW 17 db 1,819 VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 868 db 17,36 VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 370 db 14,8 VOLTANA
2/16LED/5900lm/58W/NW 4 db 0,232 VOLTANA 3/24LED/8500lm/85W/NW 1 db 0,085 NEOS 2/48LED/7900lm/53W/NW 1 db 0,053
Tervezett lámpatest (sűrítés): TECEO 1/40LED/11800lm/91W/NW 1 db 0,091 TECEO 1/48LED/14200lm/107W/NW 1 db 0,107
VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 9 db 0,18 VOLTANA 1/8LED+/4700lm/40W/NW 47 db 1,88 VOLTANA 2/16LED/5900lm/58W/NW
4 db 0,232 TECEO S/24LED/6700lm/46W/NW 13 db 0,598 NEOS 3/64LED/13900lm/99W/NW 4 db 0,396 Tervezett lámpatest (bővítés):
4 db B10-4 betonoszlop állítása 180m vezetékkel VOLTANA 1/8LED/2200lm/20W/NW 4 db 0,08 Tervezett lámpatestek összesen: 1609
db 56,898 Tervezett + megmaradó lámpatestek összesen: 1637 db 59,271 Megtakarítás: Jelenlegi beépített teljesítmény [kW]: 90,57
Tervezett beépített teljesítmény [kW]: 56,898 Meglévő megmaradó teljesítmény [kW]: 2,373 Jövőbeni beépített teljesítmény maximum
[kW]: 59,271 Elvárt megtakarítás összesen [kW]: 31,299 Elvárt megtakarítás összesen [%]: 34,55% Ajánlattevő feladata folyamatos
ügyfélszolgálat működtetése a bérbeadás időszakban. A település jelenlegi közvilágítás díjai: (nettó) Villamos energia díj: 4421559 Ft/
év Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó (jogszabály szerint meghatározott íjak): 8598418Ft/év Karbantartási költségek:
3932117Ft/év Az ajánlatkérő elvárása, hogy az éves költsége összességében a fejlesztést követően se haladja meg az eddig évente
felmerült összes fentebb megadott közvilágítással kapcsolatos kiadását. Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a
szolgáltatónak fizeti meg. Ajánlatkérő az üzemeltetésre külön szerződést köt. A nyertes ajánlattevő feladata a beruházás tervezése (
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kiviteli), kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő megrendelte a tervezést, melynek összege: 4827000Ft + Áfa.
Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a
szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket
alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Újra
tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített dokumentációhoz csatolt
anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie A tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok
alá. Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a
tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban, melynek része a beárazott költségvetés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Bérleti díj
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

999

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

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

Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban az elvárásait egyértelműen megfogalmazta a korszerűsítéssel kapcsolatosan, így az áron kívül
egyéb feltételt nem kíván értékelni. A szerződés határozatlan idejű 180 hónap felmondási tilalommal. A II.1.5 és a II.2.7) pontban
feltüntetett érték technikai jellegű, a rendszer üzemelése miatt szükséges

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

III.1) Részvételi feltételek

EKR001072312018

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c; g)-k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1), valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés c; g
)-k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (
továbbiakban: Korm.r.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a Korm.r. 8. § i)
pont ib) alpontjában, illetve a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevő az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése, valamint a Korm.r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról. A kizáró okok igazolása tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a becsatolt
nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, és azokat a tárgyi eljárásra vonatkozóan kell
benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen eljárásban nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha
az Ajánlattevő a Korm.r. 7. §-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat [Korm.r. 17. § (1) bekezdés]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Jelen eljárásban nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Jelen eljárásban nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
G1.: az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) G2.: jelen felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának
fennállásáról szóló igazolás 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) d) Ha az ajánlattevő (AT) a fenti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A G1. és G2. alkalmasság körében az igazolás módjára a Kbt. 114. § (2)
bekezdése is irányadó. Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7)
bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésére, hogy az
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
G1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása és ezt
követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 9.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel.
G2.: Alkalmas az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) ha rendelkezik az ajánlattétel időpontjában minimum 10 millió forint/év kártérítési
limitre, közvilágítási lámpatestek szerelésére, vagy üzemeltetésére vonatkozó fennálló szakmai felelősségbiztosítással. Az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. Kbt. 65. § (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) szerint, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1.: Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolás az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével;
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) a). A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2.: Nyilatkozat szakemberekről, illetve azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) b). A teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget/képzettséget/jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatát.
Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az ajánlattétel időpontjában azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember
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rendelkezésre állási nyilatkozatát, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Amennyiben AT az alkalmassága
igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet
részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében
eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, legfeljebb 2 db
szerződésben, közvilágítási rendszer szállítására (korszerűsítésére), és ezt követően bérbeadására vonatkozó referenciával, ahol a
leszállított (korszerűsített) lámpatestek darabszáma összesen eléri a 600 db-ot és a bérlet értéke éves szinten eléri összesen a nettó
5.000.000,- Ft-ot. M2: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező
szakemberekkel: - 1 fő „A” kategóriás (erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsoló-berendezések nagy-,
középfeszültségű hálózatoknál ) szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel - 4 fő FAM vizsgával rendelkező
szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kbt. 65. § (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) szerint,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) nap után, illetve a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc) napon túli tartozás esetén,
Vállalkozó jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni, illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni. Azonnali beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazás, amikor az Önkormányzat a szerződésből eredően szerződés szerint számított esedékes fizetési
kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot. Garancia a beépített
teljesítmény csökkenésre: Kötbér éves mértéke = éves bérleti díj – éves bérleti díj* (teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges) kW
/ teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW) Felmondási tilalom alatti felmondás Kötbér összege = a szerződés
megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre
számított elmaradt bérleti díj összege. Késedelmes szolgáltatási kötbér 5%
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A bérletidíj átutalása minden hónap 15. napján esedékes az Ajánlattevő által kiállított számla alapján. A bérleti díj évente, a tárgyévet
megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal
automatikusan változtatásra kerül. Önkormányzat késedelmes fizetése esetén Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. A fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb
részleteket a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza. Alkalmazandók: 2013. évi V. törvény 2011. évi CXCV.
törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; 2017. évi CL. törvény; 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet; 2007.évi CXXVII. törvény; 2015.
évi CXLIII.törvény

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

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

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

2019.01.14

12:00

óra/perc

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

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.01.14

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

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

Igen

500 000,- HUF

A befizetés helye:

bármely POSTA fiók v. utalás; közlemény:Közvil2018

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

11742214-15393214

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának utalási, befizetési bizonylat másolata, vagy Kbt.54.§(2) szerinti
bankgarancia, készfizető kezesség, biztosító által kiállított nyilatkozat
módja:
esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű
magánokirattal 424/2017 Kr. 10.§(4)

V.2) További információk
Az eljárással kapcsolatos költségeiket AT-k viselik. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat, cégszerűen aláíró (AT/
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. AT-nek, az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az AT vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos eredeti meghatalmazást Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ket a jelen eljárásban
teljes jogkörrel képviselő AT-t meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
, a szerződés mellékletét képező konzorciumi megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi
követelményeknek megfelelően. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.(Kbt. 35.§(8)
bekezdés A Kbt.66.§(6)bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a
nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni. Ajánlatkérő (AK) felhívja az AT-k figyelmét a Kbt.65.§(7)-(10)bekezdésre.
AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§(4)bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Kbt. 66.§(2)bekezdés. AT
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az Önkormányzat közterületén fog kivitelezési munkát végezni, ezért a 322/2015.(X.30.)Korm.r.26.§-ára tekintettel AT köteles
felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiegészíteni úgy, hogy építési-szerelési felelősségbiztosítása
legalább 10 millió Ft/ év összegű károkra vonatkozzon. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati ár bontását a felolvasólapnak
megfelelően. Irányadó idő magyarországi helyi idő szerint értendő. A Kbt.44.§(1)bekezdése alapján a AT az ajánlatban, részvételi
jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72.§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) Ptk.2:47.§ tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ez kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a AT üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. AT az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
miért üzleti titok. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A kötbérre, valamint a
biztosítékokra vonatkozó előírások a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés tervezetben kerülnek pontosításra Az
ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.5.§(2)bek. alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a
teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017.(
XII.19.)Korm.r.11.§(1)bek.). AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja. Az eljárás a Kbt. 75.§(2)bekezdés b)
pontja alapján eredménytelenné nyilvánítható AK az eljárást lezáró döntésről a Kbt.70.§(1)-(2)bekezdés szerint értesíti AT-ket.
Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor. FAKSZ:Juhász Imre 00607

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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