ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000496962018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Békés Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Békés energetikai fejlesztés I. ütem

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Békés Város Önkormányzata

Postai cím:
Város:

Békés

Egyéb cím adatok:

Petőfi Sándor Utca 2

Postai irányítószám:

5630

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000496962018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Építési beruházás
Békés energetikai fejlesztés I. ütem

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
„Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I. ütem a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében” 1.rész
Rendelőintézet energetikai korszerűsítése 1234 m2 falszigetelés 775,9 m2 lapostető szigetelés 157 db ablakcsere 13 db ajtócsere
fűtéskorszerűsítés: kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel, fűtési rendszer átalakítása, radiátorok cseréje projektarányos
akadálymentesítés 2.rész Művelődési Központ energetikai korszerűsítése 1072,3 m2 falszigetelés 1021 m2 külső fal belső oldali
szigetelése 1970,6 m2 lapostető szigetelés 5673 m2 ferdetető szigetelés 279 db ablakcsere 35 db ajtócsere fűtéskorszerűsítés:
kondenzációs kazán elhelyezése kéménnyel hővisszaverős légkezelő telepítése konyha és színháztér A közbeszerzés tárgyára és
mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre
bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás, illetve az árazatlan költségvetés. A

EKR000496962018

beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének
figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű
megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

100

vagy a teljesítés határideje:

1.rész: Békés József Attila u. 5-6. 2339 hrsz. 2.rész: 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Hrsz.: 5612/A

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Megnevezés:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

Az M/1. pontra bemutatott MV-É szakember, MV-É felelős műszaki vezetői
30
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata
(hónapban) (maximum 24 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés:

Súlyszám / Jelentőség:

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik: - Az 1. rész esetében 1 (egy) fő szakemberrel, aki
MV-É szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai
gyakorlattal rendelkezik. - A 2. rész esetében 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles építész, vagy építőmérnök
esetében 3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Amennyiben valamely gazdasági
szereplő az 1. és 2. részre is ajánlatot nyújt be, akkor ezen részek tekintetében elegendő egy, a fentiekben meghatározott szakember
bemutatása.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás mindkét része tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.08.10.

EKR000496962018

13:00

óra/perc

Nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.08.03.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000496962018
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