A tervezett keretmegállapodás résztvevóinek keretszáma
VAGY adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevóvel
A keretmegállapodás időtartama: ldótartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszezések összértéke a keretmegállapodás teljes idótartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkÖtendő szerződések értékeés gyakorisága (amennyire lehetséges):
ll.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Budavári Önkormányzat EgészségÜgyiSzolgálata 1122 Budapest, Maros u. 1618 sz. alatti orvosi
rendelőintézetének energetikai korszeriisítése két részben. Egyik részben az épület új, magas hővédelmű
kÜlső nyílászáróinak legyártása, helyszínre történő leszállítása, beépítésea szükséges bontási és
ne$reállitasi munkákkal a miÍszaki dokumentációnak megfelelően' Másik részben az épület Új, korszerŰ
kazánházi berendezéseinek és a {űtési rendszer korszerűsítéséhezszükséges szerelvényeinek helyszÍnre
történő leszátlítása, beépítése,üzembe helyezése a szÜkséges bontási és építésimunkákkal a műszaki
dokumentációnak és a kiviteli terveknek megfelelóen. A kÖzbeszerzés mindkét részénekvál|alkozásba
adása vegyes vállalkozási szerződés keretében tÖrténik'
A kivitelezéseket műkÖdő intézményben ke|l végezni.
tl.'t'6) KÖzös Közbeszezési Szójegyzék (cPV)
Kiegészítő szójegyzék
Fő szÓjegyzék
Fő tárgy:

44221040-5

További tárgyak:

454211304

r1.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B' mellékletból
szükség szerint több példány használható) igen
lgen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
il.1.8.)
ElfogadhatÓk-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
ll.2) Szezódés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
ll'2.1) Teljes mennyiség vagy érték( valamennyi részt, és opciÓt beleértve)
1. rész: 78 db külső nyílászáró és tartozékai
2. rész'.2 db kazán és kapcsolÓdó berendezések, fűtési rendszer szerelvények
n.2.2)

Vételijog (opció) (adott esetben) nem

lgen válasz esetén a vételijog leírása:
Ha ismert, a vételijog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szeződés megkötésétől számitva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY:és között
Ha ismert, az árubeszenésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányulÓ ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjÜk feltüntetni a további szeződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a
szezódés megkötésétől számifu a)
ll.3) A szerzódés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szezódés megkötésétől számitva)
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szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
llt.1) A szezödésre vonatkozÓ feltételek
l1l. 1. 1 ) A szeződést biztosítÓ mellékkötelezettségek (adott esetben)
Az ajánlattevó késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles az ajánlati
dokúmentációban részletezettek szerint. A szerződésszerii teljesítés érdekében jótállási biztosÍtékotkell
vátlalni aközbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX' Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 53. s (6) bekezdés a)
pont szerint. A teljesítést kÖvetően a szerződésben meghatározott jótállási kötelezettséget vállal a nyertes
ttt.

ajánlattevő, melynek futamideje: 36 hÓnap.

