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This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284381-2016:TEXT:EN:HTML

Hungary-Miskolc: Refurbishment work
2016/S 157-284381
Prior information notice
This notice is for prior information only
Works
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)
Name and addresses
MIVÍZ – Miskolci Vízmű Kft.
AK05160
József Attila utca 78.
Miskolc
3527
Hungary
Contact person: Nagy Miklós
Telephone: +36 46519300
E-mail: titkarsag@miviz.hu
Fax: +36 46519306
NUTS code: HU311
Internet address(es):
Main address: http://www.miviz.hu/
Address of the buyer profile: http://www.miviz.hu/
I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from another address:
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Petőfi utca 1–3.
Miskolc
3530
Hungary
Contact person: Bácsi-Bakalár Ildikó
Telephone: +36 46516434
E-mail: kozbeszerzes@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
NUTS code: HU311
Internet address(es):
Main address: http://www.miskolcholding.hu/
Address of the buyer profile: http://www.miskolcholding.hu/

I.4)

Type of the contracting authority
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Body governed by public law
I.5)

Main activity
Other activity: vízszolgáltatás

Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
A MIVÍZ Kft. központi irodaépületének épületenergetikai rekonstrukciója a PROBIS projekt keretében.

II.1.2)

Main CPV code
45453100

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:
A Probis projekt keretében az ajánlatkérő a MIVÍZ Kft. a Miskolc, József Attila u. 78. sz. (4768/11/1/A. hrsz.)
alatti központi irodaépületének épületenergetikai megoldások alkalmazásával történő épületenergetikai
korszerűsítésére kíván szerződést kötni.
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
A korszerűsítési feladatoknak műszaki szempontból a TRL (Technology Readiness Level) skálán 7-8 szintű
műszaki megoldást vagy megoldásokat is tartalmazniuk kell (legalább 1 db 7. szintű vagy legalább 1 db 8.
szintű megoldás alkalmazása kötelező).

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU311
Main site or place of performance:
Miskolc, József Attila u. 78. 4768/11/1/A. hrsz.

II.2.4)

Description of the procurement:
Vállalkozó feladatát képezi különösen:
— a szükséges engedélyes tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése,
— kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői előírások alapján,
— organizációs, környezetvédelmi és egészségvédelmi terv elkészítése,
— a munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt,
illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket,
— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján, I. osztályú minőségben,
— a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
— üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési engedélyek beszerzése,
— megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában
az előírt példányszámban,
— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció
összeállítása.
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II.2.14)

Additional information
Jelen tájékoztató II.2.6) pontjában szereplő érték csak a hirdetmény Kiadóhivatal felé való továbbíthatósága
érdekében került feltüntetésre.

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
12/09/2016
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Section IV: Procedure
IV.1)
Description
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information
VI.3)
Additional information:
VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/08/2016
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