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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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya

Postai irányítószám: 2800

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: regisztracio@bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa ⌧ Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: A Tatabányai Grosics Gyula Labdarúgó Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében
megvalósuló létesítményének építési-kivitelezési munkái
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
A kivitelezés keretében elvégzendő főbb feladatok/mennyiségek:
meglévő lelátóépület felújítása (800 m2) az MLSZ infrastruktúra szabályzatnak megfelelően,
meglévő szerkezetkész épületben vendégszurkolói kiszolgáló funkciók kialakítása (93 m2),
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [80]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 13. /Hrsz: 2096/29/ (NUTS: HU212)

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
⌧ Az alábbi értékelési szempontok
⌧ Minőségi szempont - Megnevezés: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám:1 2 3 50
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
⌧ Ár szempont - Megnevezés: Nettó vállalkozói díj összesen (HUF) (tartalékkeret nélkül) / Súlyszám:4 50

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás
megküldésének napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének a napját
közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az évek összességét tekintve nem érte legalább a 110.000.000 Ft-ot.
Műszaki-szakmai alkalmasság
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatban az ajánlattételi felhívás megküldésének
napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legfeljebb 3 önálló szerződésből teljesített, összesen legalább nettó 110.000.000 HUF értékben végzett,
magasépítési kivitelezési tevékenységről szóló referenciamunkát.
A referencia értékére vonatkozó követelmény egy szerződésből is teljesíthető.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési
szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
M2)2 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja
„Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja
„Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel végzettséggel rendelkező szakembert.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2017/05/31) 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 az V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2 Ajánlatkérő az I.2.) ponttal összefüggésben kéri, hogy az érdeklődésüket az ajánlattevők a
regisztracio@bmsk.hu e-mail címen jelezzék a kitöltött és aláírt regisztrációs lap elküldésével. A regisztrációs lap a következő linken
érhető el: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/05/24)
__________________________________________________________________________________________________________

