19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

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:Komló

Város Önkormányzat

Postai cím:Városház

tér 3.

Város:Komló

Postai irányítószám:7300

Ország:Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: aljegyzo.ph@komlo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa⌧ Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya:TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében „Szent
Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” tárgyú építési beruházás
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Hőszigetelés „A-B” épület
5150 m2 homlokzati csőállvány állítása
15 m3 beton aljzat bontása
1140 m2 homlokzati vakolat leverése
690 m2 korlátok, kerítések bontása
1960 m2 hőszigetelő lemezek bontása
1715 m2 oldalfal vakolat készítése
4132 m2 vékonyvakolat, színvakolat felhordása
610 m2 vakolatjavítás homlokzaton
1960 m2 födém padló hőszigetelése
4227 m2 külső homlokzati fal hő és hangszigetelése
Hőszigetelés „C” épület
1130 m2 EPS hőszigetelés készítése
1130 m2geotextília elhelyezése
3390 db. szigetelés mechanikai rögzítése
Akadálymentesítés
16,4 m3 munkaárok földkiemelése
20,5 m3 vasbeton sávalap készítése

31,25 m2 teherhordó falazat készítése
1 klt. meglévő rámpa bontása
51 m korlát elhelyezése rámpánál
Nyílászáró csere
361 db. különböző homlokzati nyílászáró bontása
356 db. különböző homlokzati nyílászáró beépítése
5 db. Hörmann SPV szekcionális kapu beépítése
209 db. redőny beépítése
Statika „A-B” épület
2029,4 m Z-C-…. könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése
2029,4 m2 egyhéjú tetőfedés (LINDAB) készítése
2029,4 m2 azbesztmentes hullámlemez fedés bontása
217,9 m függőeresz csatorna bontása
310 m lefolyócsatorna elhelyezése
40 t veszélyes hulladék ártalmatlanítása és elszállítása
Épületgépészet
1243 m csővezeték bontása
596 db. öntöttvas tagos radiátor leszerelése
863 m fűtési, HMV, HHY vezetékek szigetelése
793 m fűtési vezeték, fekete acélcső szerelése
1239 m fűtési vezeték, horganyzott acélcső szerelése
301 db. acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
Napelemes rendszer
364 dbcanadiansolar (PRC) elhelyezése
Egyéb munkák
6834 m2 diszperziós festés előkészítéssel
776 m2 laminált parketta fektetése
209 db szúnyogháló felszerelése
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: 7 vagy napban: []
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye:
Valamennyi ajánlati rész esetében:

7300 Komló, Pécsi út 42., hrsz.: 1251
NUTS-kód: HU231

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont - Megnevezés:
A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (hónap)(min.0 hónap; max. 24 hónap)/
Súlyszám: 20
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés

időtartama alatt (fő)(max.3 fő)/ Súlyszám: 5
Környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)/ Súlyszám: 5
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont - Megnevezés:Egyösszegű nettó ajánlati ár/ Súlyszám: 70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben
sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
épületkivitelezési és/vagy épületfelújítási munkából származó referenciával, amelynek keretében sor
került legalább:
− 2000 m2 homlokzati hőszigetelésre,
− 500 m2 egy vagy többhéjú tető felújítására és/vagy készítésére,
− 150 db nyílászáró cseréjére.
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 alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Amennyiben
a közbeszerzési eljárásban nem érkezik be legalább kettő ajánlat, Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2018/04/23) Helyi idő: (08:00)

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

Az eljárás iránti érdeklődés bejelentése során legalább az alábbi adatokat kell megadni:
−
−
−
−
−
−

az ajánlatkérő neve
az eljárás tárgya
cégnév
székhely
levelezési cím, ha eltér a székhely szerinti címtől
az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve

− e-mail címe
− telefonszáma
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőségek a tájékoztatás I.2) pontjában megadottak szerint,
figyelemmel a Kbt. 113. §-ában foglaltakra.
Az érdeklődés jelzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 41. §-a azzal az eltéréssel
alkalmazandó, hogy az elektronikusan tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőnek nem szükséges
elektronikus aláírással ellátni.
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/04/13)
__________________________________________________________________________________________________________
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

