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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Postai cím: Alsó u. 1-3.
Város: Érd

Postai irányítószám: 2030

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: kozbeszerzes@erd.hu; fax: 23/522-384

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése és telepítése
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg bruttó 40 millió Ft, de Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % ára vállal megrendelési
kötelezettséget. Ajánlattevő felszerelt lámpára vonatkozó megajánlott egységára (mely tartalmazza: napelem panel, akkumulátor,
töltésvezérlő, lámpa, oszlop, telepítési, szerelési és minden egyéb költséget) határozza meg a pontos mennyiséget. A szerződött
mennyiség meghatározásának módja: a rendelkezésre álló összegbe beleférő lehető legtöbb darabszámú, minden költséget tartalmazó
lámpa. A lámpák és a tartó oszlopok részletes leírását, elvárt műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [6] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: Érd MJV közigazgatási területe

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
 Ár szempont - Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft/db)/ Súlyszám:4 100

IV. szakasz: Jogi információ

IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely – a cégnyilvántartásban szereplő –
számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorba állítás volt. Ajánlatkérő a sorba
állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlatok bontásának időpontjában nem rendelkezik érvényes, a tevékenységére vonatkozó
felelősségbiztosítással, amely legalább 10.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 2.000.000 Ft összeghatárig kárfedezetet nyújt.
P.3.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a jelen beszerzés tárgya szerinti
napelemes közvilágítási lámpák beszerzése és telepítése vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételének összege
nem érte el a 18.000.000,- forintot.
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban
befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, 1 db legalább 30 db napelemes közvilágítási lámpatest beszerzésére és
telepítésére vonatkozó, szerződésenként legalább nettó 18.000.000 Ft/év ellenszolgáltatási értékű a jelen beszerzés tárgya szerinti
referenciával.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő, legalább 1 éves (12 hónapos) villanyszerelői és/vagy villamos hálózat
szerelői szakmai tapasztalattal rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, akik közül
a)

legalább 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel és legalább 1 éves (12 hónapos)
kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

b)

legalább 1 fő, legalább 1 éves (12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkező, az
érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember.

Az M.2. követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy a szakképzettség és szakmai tapasztalat vonatkozásában több
előírásnak is megfelel, de legalább 2 fő szakember megajánlása kötelező.
M.3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, MSZ 28001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai
Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.4. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a Magyar Energia és Közműszolgáltatási Hivatal (MEKH) közvilágítás üzemeltetői
engedélyével.
M.6 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem csatolja a megajánlott lámpatest típusok egy-egy mintapéldányát.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2017/09/20) Helyi idő: (8:00)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/09/12/)
__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

