
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: Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 

Postai cím: Vízerőmű u. 32. 

Város: Tiszalök Postai irányítószám: 4450 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Címzett: Dr. Papp-Lada Beáta Felelős Akkreditált Közbeszerzési Tanácsadó 

Postai cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 47. fsz. 3.  

E-mail: jszkkft@gmal.com 

Telefon: +36 52783658 

Fax: +36 52783658 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Kiskörei Vízerőmű víztelenítő rendszere gépészeti berendezéseinek cseréje az alábbiak szerint: 

I. rész: Kiskörei Vízerőmű víztelenítő gépház berendezéseinek cseréje 

II. rész: Kiskörei Vízerőmű turbinái leürítő tolózárainak cseréje 

A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák. 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

I. rész: Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [89] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II. rész: Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [68]  

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

I. rész esetén: Ajánlatkérő tervei szerint a szerződéskötésre 2016. szeptember 30-ig kerülne sor, a 

helyszíni kivitelezési munkálatokra tervezett időszak 2017. január 16-tól április 14-ig tart. 

II. rész esetén: Ajánlatkérő tervei szerint a szerződéskötésre 2016. szeptember 30-igkerülne sor. A 

helyszíni kivitelezési munkálatokat két ütemben tervezzük kiviteleztetni, az első ütemre tervezett 

időszak 2017. augusztus 07-től október 13-ig, a második ütemre tervezett időszak 2018.08.06-tól 

október 12-ig tart.  

 

II.1.4) A teljesítés helye:  

Mindkét rész esetében: Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. Kiskörei Vízerőműve, 3384 Kisköre, Vízerőmű 

III. szakasz: Jogi információ 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 
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 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: 2016.08.16.  Helyi idő: 16:00 

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 Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt a I.2. 

pontban megadott címen a IV.1.1 pontban meghatározott időpontig jelezzék. Az eljárás iránti érdeklődéskor kérjük, hogy a Gazdasági 

Szereplő szíveskedjen megadni a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét (email cím, 

telefonszám). Kérjük, hogy olyan elérhetőséget szíveskedjenek megadni, mely alkalmas arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindító 

felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentumokat megküldje. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az elektronikus úton megküldött jelentkezés esetében 

Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (4) bekezdés szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott jelentkezést tudja elfogadni. Amennyiben ajánlatkérő nem rendelkezik vele, akkor a Kbt. 41. 

§ (2) bek. a) vagy b) pontja szerinti jelentkezést alkalmazza. 

 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/08/09) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


