19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31
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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. I/1.
E-mail: kozbeszerzes@jogiszakerto.hu
Fax: +3617999909
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítás építési munkái
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP – 6.6.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében valósulhat meg az „Új Egészségügyi
Alapellátó Központ kialakítása a Szombathely, Markusovszky L. u. 8. sz. alatt, szemben a Markusovszky
Egyetemi Oktató Kórház főbejáratával.
A Szombathely, Markusovszky L. u. 8. sz. alatti ingatlanon jelenleg egy kétszintes, lapostetős épület áll,
amelyet le kell bontani.
A kivitelezés helyszíne: Szombathely, Markusovszky utca 8. sz.; 2689/3 hrsz.-ú,
A tervezett épület bruttó alapterülete mindösszesen: 1 097,37 m2.
A tervezett épület földszinti nettó alapterülete: 761,98 m2.
A tervezett épület emeleti nettó alapterülete: 785,39 m2. Mindösszesen nettó 1547,37 m2.
Tervezett főbb épületszerkezetek:
- Alapozások: A felmenő szerkezetek alatt beton sávalap készül.
- Felmenő szerkezetek: Alapvetően falazott szerkezetek szükség esetén vasbeton szerkezetekkel erősített,
merevített kialakítással, az épület belső tereiben vasbeton teherhordó pillérek merevítő vasbeton
falszerkezetek, valamint tégla falazott kitöltő falazatok.
- Födémek: Vasbeton szerkezetek.
- Tetőszerkezetek: A tetőszerkezeteket alapvetően vasbeton szerkezet alkotja.
- Tetőfedés: A tetőszerkezet a lapos tetős részeken PVC héjazati rendszerrel készül mechanikus és
hegesztőpasztás rögzítéssel. A kishajlású tetőszakaszokon fémlemez tetőhéjazati rendszer. (pl.: Prefa)
- Válaszfalak: Alapvetően falazott szerkezetek, kisebb arányban gipszkarton falazat.

- Padlóburkolatok: A helyiség jellegének megfelelő kialakítás.
- Homlokzati nyílászárók: A homlokzati felületeken műanyag nyílászáró szerkezetek, a főbejáratnál
alumínium szerkezet a mechanikai igénybevételek miatt. Külső falaknál külön hőszigetelés nem készül.
- Beltéri nyílászárók: A beltéri nyílászárók acél tokszerkezettel, méhsejt-betétes acél ajtólap.
A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további szakági munkák:
- Központi lift kivitelezése,
- Komplett gyenge és erősáramú szerelési munkák,
- Komplett gépészeti munkák (víz, csatorna, hűtés-fűtés, szellőzés-szerelés),
- Az épület közműcsatlakozásainak kiépítése,
- Belső úthálózat kiépítése, 125 férőhelyes parkoló kialakításra a járulékos közmű és térvilágítás
kivitelezésével.
Kiskar utcai rendelők felújítása:
A Kiskar u. 5-7. sz. 6299/2/A/99 hrsz. alatti 611 m2 nagyságú ingatlanból 261,7 m2 nagyságú terület érintett
a projekt által. Az átalakítás eredményeképpen összesen 4 különálló fogorvosi rendelő egység jön létre. A
beruházás keretében 4 db rendelő újul meg, 1 db akadálymentes WC és egy kompresszor helyiség kerül
kialakításra.
Három rendelőnél ki kell alakítani a fogorvosi székek fogadására alkalmas vezetékeléseket, a jelenlegi jó
állapotú burkolati rendszereket helyre kell állítani. A várókat, továbbá egy vizes blokkot akadálymentesíteni
kell.
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [14] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 8. hrsz.: 2689/3, és Szombathely
Kiskar utca 5-7. sz. 6299/2/A/99 hrsz
III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4
IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
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 nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.
V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

Dátum: (2017/03/07) Helyi idő: (11:00)
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.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2
A teljesítés véghatárideje: szerződés hatálybalépésétől számított 14 hó, de legkésőbb a támogatási szerződés 3.
számú mell. 7. sz. mérföldkövében meghatározott határidő.
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/02/27/)
_______________________________________________________________________________________
___________________

