Műszaki tartalom beszerzési igényhez
„Miskolc, Tatár u. 29/a fűtőmű öltöző és vizesblokk felújításának és szennyvíz
ejtővezeték cseréjének kivitelezési munkái”
Igény sorszáma: IG-54440
Igény megnevezése: Mihő Kft. Miskolc, Tatár u.29/a telephelyén öltöző és vizesblokk felújítás
Feladat leírása / műszaki tartalom: Melléklet ajánlatkérési kiírás, feladat részletezés és helyszíni
bejárás szerint.
A feladat elvégzésének időbeli hatálya:
-

A munkákat szerződéskötést követően lehet megkezdeni
Kivitelezési határidő: Ajánlattevői vállalás szerint, de legkésőbb 2022.10.31.
Fizetési határidő: 30 nap.

Ajánlattevők részére előírt további előírások:
Gazdasági alkalmasság:
• Utolsó két lezárt év gazdasági mérleg eredménye pozitív vagy 0,
Referenciák:
Ajánlattevő/ Vállalkozó mutassa be az elmúlt 3 év referenciáit épületek/épületrészek kivitelezése, vagy
felújítása tárgyában.
Ajánlattevő/ Vállalkozó nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a korábbi munkavégzést
követően nem merült fel garanciális probléma.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 2 évben (2016.01.01. óta) legalább 2 db
megvalósult, épület/épületrész belső építésére/felújítására vonatkozó (fő vagy alvállalkozóként), sikeres
műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával.
Alvállalkozói referencia esetén a referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alvállalkozóként végzett
munkanemet és teljesítési részarányt is. Referenciaként csak a saját teljesítés vehető figyelembe.
Az ajánlatban megadott referencia munkák esetében meg kell jelölni a munka helyszínét, időpontját, a
referenciát igazolni tudó cég képviselőjét és elérhetőségét (mobilt telefon és e-mail).

Megrendelői követelmények/elvárások:
-

-

Az Ajánlattevőnek/Vállalkozónak, az ajánlatkérés tárgyát képező munkaterületre az
ajánlatkérési kiírásban rögzíttetek szerint kell felvonulnia és a munkát Megrendelő utasításai
alapján és az ajánlatkérési kiírásban/megrendelésben rögzítettek szerint elvégezni.
A munka során építési napló helyszíni vezetése szükséges
A vállalkozói díj átalányárban került meghatározásra. Vállalkozó a Megrendelő által igazolt
teljesítések, a sikeres műszaki átadás-átvételeket követően nyújthat be végszámlát.
Az elvégzett munkára 24 hónap garancia vállalása elvárt.
Késedelmesen teljesít esetén a kötbér mértéke napi 0,5 %. A Vállalkozó mindaddig köteles a
késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. Lehetetlenülés (meghiúsulás)
esetén a kötbér mértéke: 15 %. Mind a késedelmi kötbér mind a lehetetlenülési kötbér
mértékének alapja a vállalkozási szerződésben szereplő teljes nettó vállalkozói díj összege.
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oldal 1 / 1

