
EKR000015062019

Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000015062019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Napelemes kiserőmű járulékos munkák (Tiszalöki Vízerőmű)Közbeszerzés 
tárgya:

Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000015062019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Tiszalök 4450

Vízerőmű

Építési beruházás

Napelemes kiserőmű járulékos munkák (Tiszalöki Vízerőmű)



EKR000015062019
Nem

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

--- a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A P.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a pénzügyi 
intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) szerint bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző 1 évben 15 napot 
meghaladó mértékű sorban állás fordult elő. Sorban állás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. --- b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): --M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 6 (hat) évben megkezdett és 3 (három) évben nem teljesített minimum: -1. rész esetében: 1 db, legalább 1000 m² 
felületű, ipari jellegű épület attikás kialakítású lapos tető esővíz elleni szigetelését. -2. rész esetében: 1 db, legalább 260 kVA 
csatlakozási teljesítményű, 22 kV-os hálózatra kapcsolódó transzformátor állomás kulcsrakész átadását. --M.2.) Alkalmatlan az 
ajánlattevő, amennyiben: -1. rész tekintetében nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
„MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 
IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal 
rendelkezik. -2. rész tekintetében nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI” 
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. 
rész 21. pontjában meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti „MV-VI” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

70

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

--1.rész:turbina gépház és raktárépület tetőszerk. csapadékvíz elleni szigetelésének, a villámvédelmi rend. felújítása, bizt. védőkorlátok
és karbantartó feljárók telepítése, továbbá szig. szakfelügyelet biztosítása a napelemek tetőn történő telepítése idején. Összesen 
1660m2 lapostető. --2.rész:napelemes kiserőműnek 22kV-os hálózatra történő csatl. biztosító 400kVA névleges telj., 22/0,4kV-os 
névleges feszültség szintű, C-C’ veszteségi osztályú, betonházas transzformátor szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe 
helyezése a 22kV-os oldali primer és szekunder elektr. kiv. munkákkal valamint alapozási, ép. és földmunkákkal kompletten. --
Tájékoztatás: A 260kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű 200kVA-es részegysége DC és kisfeszültségű AC berend. 
szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 0,4kV-os oldali primer és szekunder elektr. kiv. munkálatokkal kompl., 
továbbá a meglévő 60kVA csatlakozási telj. egység 0,4kV-os oldali primer és szekunder csatlakoztatási munkáira kiválasztásra került a 
kivitelező.

2019.10.15

4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5

Igen

Igen

2. Tető szigetelés kivitelezési munkáira vállalt többlet garancia a 24 hónap teljes 
körű jótállási időszakon felül (hónap)

15

3. Az M.2.) alk. követelménynél megnevezett szakember rendelkezik olyan 
tapasztalattal, ahol a beruházás műszaki tartalmát képezte legalább 500m2-es 
lapostető esővíz elleni szigetelése (igen/nem)

15

Nem

Igen

1. Ajánlati ár (nettó forint)
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EKR-OT-00085/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.01.16

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

--- A jelen összefoglaló tájékoztatás III.1) Értékelési szempontok pontjában feltüntetett értékelési módszer az 1. számú részajánlatra 
vonatkozik. --- A 2. számú részajánlat értékelése az alábbi szempontok szerint fog történni: Az alábbiakban megadott szempontok: Igen
Minőségi kritérium: Igen Megnevezés / Súlyszám 2. • transzformátor egység többlet garancia vállalása a 24 hónap teljes körű jótállási 
időszakon felül (hónap) / 15 3. Az M.2.) alk. követelménynél megnevezett szakember rendelkezik olyan tapasztalattal, ahol a beruházás
műszaki tartalmát képezte legalább 130kVA-es transzformátor állomás kivitelezése (igen/nem) / 15 Költség kritérium: Nem 
Megnevezés / Súlyszám Ár kritérium: Igen Megnevezés / Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó forint) / 70 --- A II.1.4) A szerződés időtartama, 
vagy a teljesítés határidejénél megadott teljesítési határidő a 2. részajánlatra vonatkozik. Az 1. részajánlat teljesítési határideje: 2019. 
augusztus 31.

VI.1.2) 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) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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