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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000215352019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Új mobil jégpálya beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000215352019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.

Kecskemét 6000

Izsáki Út 1.

Árubeszerzés

Új mobil jégpálya beszerzése
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V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 
3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a MJSZ Szakmai Bizottsága (Verseny Bírósági engedély) vagy a Nemzetközi
Szövetség által kiadott hitelesítési engedéllyel rendelkező mobil jégpálya szállítására vonatkozó referenciával, amely jégpálya 
alapterülete elérte legalább a nettó 550 m2 alapterületet. Az ajánlattevő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal szerelve olyan jégpálya fagyasztó 
berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú rögzített szegéllyel ellátott 
szigetelő lemez biztosítja és 10 mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges. Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A
hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe 
közötti időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper. A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 
Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt 
gerincvezetékkel csatlakozik a pályához. A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt zártszelvény kereten 120 cm 
magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszúak. A
kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint a jégfestés és a vonalazás is a 
kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm 
hálóosztással. A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. A járó felületet 10 mm vászonbetétes 
gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 
db tartalék élező koronggal. Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó 
konténert. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő 
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

30

6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1

Igen

Igen

Többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 20

Nem

Igen

ajánlati ár (nettó HUF)

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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EKR-OT-00513/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.02.21

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

2019.02.28 18:00




