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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

KEVESZOL Kft
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: AK20142
Postai cím: Berek tér 15
Város: Berekfürdő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5309
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 59519002
E-mail: jegyzo@berekfurdo.hu
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Fax: +36 59519002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berekfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.berekfurdo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben
című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iskola „A” épület
Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt
nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap.
Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.
A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A
födémszerkezetről a sártapasztást a felújítással érintett felületen részben le kell takarítani, a felső
födémborítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyagvédelmét el kell végezni,
ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A lapos tetős rész is 20 cm kőzetgyapot szigetelést kap.
Az épület padlózata a meglévő formában marad.
A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a
konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő
nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m2K, Uw ajtó=1,10 W/m2K értékekkel rendelkezzenek. Minden
hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes
üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).
Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó,e rendszer
megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 35 kW teljesítményű
kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.
Beépítésre kerül emellett két keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint 36 darab
acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés
kialakításával, egyúttal a 21 db gázkonvektor elbontásra kerül.
Iskola „C” épület
Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt
nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap.
Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.
A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, valamint a tetőfödém esetében is
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a 20 cm kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni. Mivel ez 40x40 cm-es szabványpala fedésű tető
bontását eredményezi, ezért a javasolt új fedés acéllemez fedést jelent a pala helyett.
A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a
konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő
nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m2K, Uw ajtó=1,10 W/m2K
értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő
üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve
(4-12-4-12-4).
A „C” és a „D” épület közös fűtési rendszerű jelenleg, mely a továbbiakban is fennmarad.
A központi fűtés alapja azonban a megmaradó (tartalék) FÉG C36H fali gázkazán mellett
egy új, fali kondenzációs gázkazán lesz (Viessmann Vitodens-200C). A radiátorok közül 4 darab
cserére és kettő újonnan beépítésre kerül, melyek elöregedett Radal lemezradiátorok és
csőregiszterek. Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú,időjárás-követő szabályozás,
valamint az összes hőleadóhoz termosztatikus szelep (28db).
Az épület tetőszerkezetére 21x250Wp = 5,25 kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 6kW-os 3 fázisú
inverterrel.
Községháza
A.) Energetikai korszerűsítés
Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt
nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 6 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap.
Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.
A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással.
A ferde mennyezeti felületeken 14 cm poliuretán hab-szigetelés váltja a 10 cm-es meglévő filc
szigetelést a szarufák között.
A födémszerkezetről a sár-tapasztást, a felújítással érintett felületen (jobb oldali „L” alakú
épületszárny) teljes egészében le kell takarítani, a felső födémborítást át kell ellenőrizni, a
szerkezetek szükséges cseréjét, faanyag-védelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a
födém-hőszigetelés. A padlás területén közlekedőt szükséges kialakítani ácsolt szerkezetből, ami a
szükséges karbantartói közlekedést lehetővé teszi.
Az épület padlózata a meglévő formában marad.
A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a
konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő
nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m2K, Uw ajtó=1,10 W/m2K értékekkel rendelkezzenek. Minden
hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes
üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).
Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer
megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 19 kW. teljesítményű
kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.
Ugyancsak beépítésre kerül két 5 literes elektromos melegvíztároló is a mosdóhelyiségekben.
Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, egy 18 literes tágulási tartály, időjárás-követő
szabályozás, valamint 9 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a
szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 6 db gázkonvektor elbontásra kerül.
Az épület tetőszerkezetére délnyugat és délkeleti tájolással 13x250Wp = 3,25 kWp és 9x250Wp = 2,25
kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 3,3kW-os és 1db 2.2kW-os 1 fázisú inverterrel.
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74 477 952 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő
Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: •Berekfürdő Általános Iskola "A" Épület 5309 Berekfürdő, IV.
Béla király út 1. (Hrsz. 179)
•Berekfürdő Általános Iskola "C" Épület 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1. ( Hrsz. 179)
•Községháza 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. ( Hrsz. 585)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskola „A” épület
Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt
nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap.
Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.
A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A
födémszerkezetről a sártapasztást a felújítással érintett felületen részben le kell takarítani, a felső
födémborítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyagvédelmét el kell végezni,
ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A lapos tetős rész is 20 cm kőzetgyapot szigetelést kap.
Az épület padlózata a meglévő formában marad.
A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a
konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő
nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m2K, Uw ajtó=1,10 W/m2K értékekkel rendelkezzenek. Minden
hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes
üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).
Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó,e rendszer
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megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 35 kW teljesítményű
kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.
Beépítésre kerül emellett két keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint 36 darab
acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés
kialakításával, egyúttal a 21 db gázkonvektor elbontásra kerül.
Iskola „C” épület
Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt
nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap.
Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.
A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, valamint a tetőfödém esetében is
a 20 cm kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni. Mivel ez 40x40 cm-es szabványpala fedésű tető
bontását eredményezi, ezért a javasolt új fedés acéllemez fedést jelent a pala helyett.
A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a
konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő
nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m2K, Uw ajtó=1,10 W/m2K
értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő
üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve
(4-12-4-12-4).
A „C” és a „D” épület közös fűtési rendszerű jelenleg, mely a továbbiakban is fennmarad.
A központi fűtés alapja azonban a megmaradó (tartalék) FÉG C36H fali gázkazán mellett
egy új, fali kondenzációs gázkazán lesz (Viessmann Vitodens-200C). A radiátorok közül 4 darab
cserére és kettő újonnan beépítésre kerül, melyek elöregedett Radal lemezradiátorok és
csőregiszterek. Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú,időjárás-követő szabályozás,
valamint az összes hőleadóhoz termosztatikus szelep (28db).
Az épület tetőszerkezetére 21x250Wp = 5,25 kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 6kW-os 3 fázisú
inverterrel.
Községháza
A.) Energetikai korszerűsítés
Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt
nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 6 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap.
Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.
A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással.
A ferde mennyezeti felületeken 14 cm poliuretán hab-szigetelés váltja a 10 cm-es meglévő filc
szigetelést a szarufák között.
A födémszerkezetről a sár-tapasztást, a felújítással érintett felületen (jobb oldali „L” alakú
épületszárny) teljes egészében le kell takarítani, a felső födémborítást át kell ellenőrizni, a
szerkezetek szükséges cseréjét, faanyag-védelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a
födém-hőszigetelés. A padlás területén közlekedőt szükséges kialakítani ácsolt szerkezetből, ami a
szükséges karbantartói közlekedést lehetővé teszi.
Az épület padlózata a meglévő formában marad.
A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a
konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő
nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m2K, Uw ajtó=1,10 W/m2K értékekkel rendelkezzenek. Minden
hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes
üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).
Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer
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megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 19 kW. teljesítményű
kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.
Ugyancsak beépítésre kerül két 5 literes elektromos melegvíztároló is a mosdóhelyiségekben.
Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, egy 18 literes tágulási tartály, időjárás-követő
szabályozás, valamint 9 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a
szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 6 db gázkonvektor elbontásra kerül.
Az épület tetőszerkezetére délnyugat és délkeleti tájolással 13x250Wp = 3,25 kWp és 9x250Wp = 2,25
kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 3,3kW-os és 1db 2.2kW-os 1 fázisú inverterrel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás 15
2 Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati Ár
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú
pályázati konstrukció
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016
azonosító számú pályázati konstrukció keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KEVESZOL Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5420. Túrkeve, Ady Endre út 22.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: HU
E-mail: imre.nagy78@gmail.com
Telefon: +36 202691125
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11263263-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74479142
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74 477 952
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Homlokzati
nyílászárók beépítése
Napelemes rendszer telepítése
Épületgépészeti munkák
Tetőfedés és bádogozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 4 ÉK Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5340 Kunhegyes, Toldi Miklós utca 9/1
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Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24244297-2-16
Hivatalos név: KEVESZOL Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5420. Túrkeve, Ady Endre út 22.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11263263-2-16
Hivatalos név: GALL-TECH Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5200. Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14247505-2-16
Hivatalos név: Hegyesi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L.utca 79.
Város: 22741918-2-16
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22741918-2-16
Hivatalos név: KÖR-BAR BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5083 Kengyel, Rákóczi út 22.
Város: Kengyel
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5083
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712242-2-16
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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