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Ajánlattételi felhívás

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544178Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544178Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000373652019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó 
és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
54580370

Dunaújváros HU211 2400

Vasmű Út 41.

Mádai Balázs

kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu +36 25544100

Igen

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
53097541

Dunaújváros HU211 2400

Városháza Tér 1

Markóth Béla

kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu +36 25544100
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II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Ajánlatkérő neve:

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

IgenA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

IGLU LTP KFT. EKRSZ_
43366370

Budapest HU110 1071

Peterdy Utca 39.

Ignácz Edit

iglultp@gmail.com

Nem

Igen

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Nem

Építési beruházás

víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezése

1 db dunaújvárosi víztermelő csápos kút kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése 5 db dunaújvárosi víztermelő csápos kút felújítása
A kiviteli tervek készítésével kapcsolatos tervezési program az ajánlattételi dokumentáció részét képezi. A teljes körű műszaki leírást a
kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. Részajánlat tétel lehetősége nem biztosított.
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SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A tervezési, kivitelezési feladatok egymásra épülnek, az azonos vízbázison végzett kivitelezési feladatok nem teszik lehetővé 
részajánlat tétel biztosítását

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2400 DunaújvárosII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban: 21

Igen

Igen

1. Az M.2.1. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

2. Az M.2.2. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

3. Az M.2.3. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

4. Az M.2.4. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

5. Az M.2.5. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

6. Az M.2.6. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

7. Jótállás időtartama ( a kivitelezésre 36 hónap kötelező jótállási időtartamon 
felül vállalt mérték) : minimum 0 hónap, maximum 12 hónap

5
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Egyösszegű nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

8. A tervezési program végrehajtására és a tervezési szolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó módszer bemutatása

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

HU




