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

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: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Postai cím: József Attila u. 78.
Város: Miskolc

Postai irányítószám: 3527

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Ész-Ker Kft. (miskolci iroda)
3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2.
Telefon: +3646/791-916
Fax: +3646/791-876
E-mail: miskolc@eszker.eu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: „A MIVÍZ Kft. központi irodaépületének innovatív megoldásokkal megvalósuló épületenergetikai
rekonstrukciója (a PROBIS projekt elvárásainak megfelelően)”
A PROBIS projekt elvárásainak megfelelően, a MIVÍZ Kft. a Miskolc, József Attila u. 78. sz. (4768/11/1/A. hrsz.) alatti
központi irodaépületének épületenergetikai megoldások alkalmazásával történő épületenergetikai korszerűsítése.
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
A korszerűsítési feladatoknak műszaki szempontból a TRL (Technology Readiness Level) skálán 7-8 szintű műszaki
megoldást vagy megoldásokat is tartalmazniuk kell (legalább 1 db 7. szintű vagy legalább 1 db 8. szintű megoldás
alkalmazása kötelező).
Vállalkozó feladatát képezi különösen:
-

a szükséges engedélyes tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése,
kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,
organizációs, környezetvédelmi és egészségvédelmi terv elkészítése,
az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési engedélyek beszerzése,
megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában
a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
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A tervezett kivitelezési tevékenységek:
A fejlesztés célja központi irodaépület épületenergetikai korszerűsítése oly módon, hogy minél inkább innovatív
megoldás(ok) alkalmazásával a hagyományos technológiákkal megegyező vagy kedvezőbb gazdasági mutatókkal
(megtérülés, beruházási költség, stb.) az épület energiavesztesége és energiaigénye jelentősen lecsökkenjen, a
megújuló energiaforrások minél nagyobb arányban kerüljenek alkalmazásra korszerű épületmenedzsment rendszer
irányításával.
Elvégzendő korszerűsítés:









homlokzati szigetelés
nyílászárók cseréje
fűtési rendszer korszerűsítése
LED paneles világítási rendszer kialakítása
hűtés és szellőzés korszerűsítése
napelemes rendszer
épületautomatikai rendszer kialakítása
innovatív épületenergetikai korszerűsítési technológiák alkalmazása

CPV Kódok:
Fő tárgy: 45000000-7 Építési munkák.
45210000-2 Magasépítési munka.
45300000-0 Épületszerelési munka.
45321000-3 Hőszigetelési munka.
45350000-5 Gépészeti szerelések.
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése.
71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások.
II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: 12 vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.4) A teljesítés helye: 3527 Miskolc, József Attila u. 78. (4768/11/1/A. hrsz.)

III. szakasz: Jogi információ
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2016. október 3.. Helyi idő: (óó:pp) 10.00 óra

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.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2
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VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016/09/23
_________________________________________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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