ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000640772018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Káld Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Óvoda funkcióbővítése és energetikai felújítása

Összefoglaló tájékoztatás
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 adatok
Hivatalos név:

Káld Község Önkormányzata

Postai cím:
Város:
Egyéb cím adatok:

Káld

Postai irányítószám:

9673

Ország:

Berzsenyi Utca 19

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000640772018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

EKR000640772018

Építési beruházás
Óvoda funkcióbővítése és energetikai felújítása

Magyarország

- Meglévő bruttó beépített alapterület: 247,39 m2 - tervezett bruttó beépített alapterület: 60,43 m2 - összes beépített alapterület:
307,82 m2 - tervezett beépítettség: 14,47 % - tervezett zöldfelület: 1333,05 m2 - tervezett burkolat felület: 485,13 m2 - tervezett
zöldfelületi arány: 62,70 % - tervezett épületmagasság: 4,93 m
(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:

150

vagy a teljesítés határideje:

9673 Káld, Szabadság u. 11. hrsz.: 497.

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

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban. (min.12 hónap, max. 60 hónap)

40

A vállalt teljesítési határidő napban (max. 150 naptári nap)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Kért ellenszolgáltatás, nettó Ft.

50

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítással, melynek fedezeti értéke legalább 40 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény. (321/2015 (X.30.) Korm.
r. 19.§ (1) bek. d) pont). M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben az ajánlattételi felhívás közvetlen
megküldésétől visszafelé számított öt évben nem rendelkezik legalább egy, az adott szerződés és a vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint sikeresen teljesített szerződéssel, amelyek tárgya épület építése vagy átalakítása volt, és amelynek általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértéke egyenként elérte vagy meghaladta a 20.000.000,- (húszmillió) forintot (321/2015 (X.30.) Korm. r. 21.§ (2)
bek. a) pont).
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
n.a.
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
n.a.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.09.14

EKR000640772018

11:00

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
2018.09.06

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000640772018

EKR-OT-01613/2018

