A {e_rvezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma

VAGY adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: ldőtartam év(ek)ben
VAGY hónap(ok)ban:
A kozbeszerzések összérté-ke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződései< értékeés gyakorisága (amennyire és pénznem):
lehetséges):
ll.1.5) A szeződés meghatározása/tárgya
A By9:yl'l Ön|ormányzat Egészségugyi szolgalare 11228udapest, Maros u. 16/8
sz. alatti orvosi
rendelŐintézetének energetikai korszeriisítése két részben. egyík reizúen
ái epír"t ,i;, ;a;. hivédelmű
külső nyílászáróinak legyártása, helyszínre történő leszállításá, beépítése
u ,rúx.eg"i bon"tási és
:

helyreállítási munkákkal a mtjszaki dokumentációnak megfelétoen. irnasit részben
eput"iÚj, korszerű
kazánházi berendezéseinek és a fűtési rendszer korszerűsítéséhezszükséges
"-.
szerelvényeinek
helyszínre
történő leszállítása, buiPÍ19:9, Üzembe helyezése a szÜkséges bontási
és építésí
munkáÉtat a műszaki
dokumentációnak és a kiviteli terveknek megfelelóen. A koz6eszerzés
mindkét részének vál|alkozásba
adása Vegyes vállalkozási szeződés keretében tÖrténik.
A kivitelezéseket mŰkodó intézméhyben kell végezni.
ll.1.6) KÖzös Közbeszezési Szójegyzék (cPV)
Fő szójegvzék
Kiegészító szójegyzék
Fő tárgy:
44221A00-5

454211304
il.1.7)

Részekre történó ajánlattetel (a részekre vonatkozó részletes informáciÓk
' '-'_" megadásához
a B. mellékletből
"'-9-szÍjkségszerint több példány hasznátható) igen
lgen válasz esetén az ajánlatok benyújthaió[ (csak egyet jelÖljön
be):
egy részre
egy Vagy több részre x
valamennyi részre

il.1.8.)
Elfogadhatók_e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
ll.2) Szerzódés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
|l.2.1) Teljes mennyiség vagy érték
1váiamennyi részt, és opciÓt beleértve)
1. rész: 78 db külső nyílászáró és tartozékai
2. rész:2 db kazán éi kapcsolódÓ nerendeiések, fűtési rendszer szerelvények
u.2.2)

Vételijog (opció) (adott esetben) nem

lgen válasz esetén a vételijog leírása:
Ha ismert, a vételijog opciók gyakorlásának tervezett ideje:

hónap(ok)ban:
YAGY napokban: (a szeződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyenj:
VAGY és között
Ha ísmert, az árubesze1ls19 Vagy a szolgáltatásmegrendelésre
irányuló ismétlődő
esetében kérjÜk feltüntetni a további szeáődések teriezett idejét:
hánaporoá.,

szeződés megkötésétőlszámítva)
ll.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés' a teljesítéshatárideje
---'_t'
Az időtartam hÓnap(ok)ban:

yigY

jellegr11

szerződések
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napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 201ol
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lll' szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
Ill'1) A szerződésre vonatkozó feltételéí<
lll. 1.1 ) A szerzódést biztosító me|lékkötelezettségek (adott
esetben)

Az ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítesi és meghiÚsulási kÖtbér iállutarar"kÖteles
az a1ánlati
dokumentációban részletezettek szerint' A szerzódésszerű teljesítés
érdekében jótállási biztosÍtékotkell
vállalni a közbeszerzésekről szÓlÓ 2003. évi CXXIX' Törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 53. s (6) bekezdés a)
pont szerint' A teljesítéstkÖvetŐen a szeződésben
meghatárözott jótállási kötelezettséget vállal a nyertes
ajánlattevő, melynek futamideje: 36 hÓnap.

