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Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/146
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
szerinti eljárás

Közzététel dátuma: 2019.07.31.
Iktatószám: 14375/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Debreceni Tankerületi Központ

Teljesítés helye:

4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola;4287 Vámospércs, Nagy
u. 4. szám 473 helyrajzi szám Vámospércsi Mátyás
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

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: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
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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)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x 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
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000893792018

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 tagintézményének
infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP 4.1.2-17 számú
program keretében, 2 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában
(EFOP-4.1.2-17-2017-00054).
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: (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:
(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: 1. Vámospércs, Iskola u. 1. Hrsz: 90/2
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45112720-8

45210000-2
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45232130-2
45247112-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
Vámospércsi Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául 
szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok 
mennyiségi kimutatásának. A 
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, 
a műszaki és 
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési 
dokumentáció részét képező, kiviteli 
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen 
közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen 
megvalósítandó létesítmények, építmények 
együttese a továbbiakban: "Létesítmény." 
Ajánlatkérő az általános iskolai fejlesztést kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez 
szükséges tornaterem és sportudvar 
felújítása, korszerűsítése és csapadékvíz elvezetés megoldása; játszótér kialakítása; 
táncterem/többfunkciós multimédiás terem, tankonyha, illetve oktatásra alkalmas termek 
kialakítása, felújítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési munkálatok-, 
elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, a légtechnikai (szellőző) 
rendszer felújítása, beszabályozása stb.). Komplex akadálymentesítés kialakítása az épületben, 
valamint iskolakert kialakítása. 
Beruházás főbb mennyiségei: 
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 3274,25 m2 
PVC és linóleum burkolat készítése: 1742,85 m2 
Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 760,00 m2 
Belső fa nyílászárók elhelyezése: 118 db 
Külső műanyag nyílászárók elhelyezése: 20 db 
Belső mennyezet és oldalfestése szilikátfestékkel: 3297,40 m2 
Homlokzati hőszigetelés készítése (lábazatszigeteléssel): 382,92 m2 
Térburkolat készítése: 917,00 m2 
Betonburkolat készítése (12 cm-es vastagságban): 244,55 m2 
Közmű csapadékvíz csatorna építése (200 mm-es és 250 mm-es átmérővel) 208,00 m; Szikkasztó 
box-rendszer telepítése: 41,47 m3 
Fűtőtest le/felszerelése: 64 db 
Informatikai és telefonrendszer szerelése:1750 m fali kábel behúzással, gyengeáramú csövezés



5

Légtechnikai rendszer felújítása, beszabályozása. 
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a csapadék csatornarendszer
kialakításához szükséges vízjogi létesítési engedély. A kivitelezés során Ajánlattevőnek szükséges
figyelembe venni, hogy a kivitelezési munkák egy részét működő oktatási intézményben kell
megvalósítania. 
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs
tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet Ajánlatkérővel
jóvá kell hagyatnia. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás
beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó
használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos
működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás
szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A közterület foglalással kapcsolatos
forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket Ajánlattevő készítteti el, közterület
foglalási hatósági engedélyt Ajánlattevő szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak
tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.
Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy
bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db
szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben
szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

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: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.9) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: 2. Vámospércs, Nagy u. 4. Hrsz: 473
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám
Vámospércsi Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául 
szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok 
mennyiségi kimutatásának. A 
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, 
a műszaki és 
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési 
dokumentáció részét képező, kiviteli 
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen 
közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen 
megvalósítandó létesítmények, építmények 
együttese a továbbiakban: "Létesítmény." 
Ajánlatkérő az általános iskolai fejlesztést kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez 
szükséges tornaterem és sportudvar 
felújítása, korszerűsítése, játszótér kialakítása, akadálymentesítés lift építése, valamint iskolakert 
kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési-, szellőzés szerelési -, 
víz-csatorna szerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok 
végzése, belső burkolat cserék, festések, belső ajtó cserék. 
Beruházás főbb mennyiségei: 
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 1294,12 m2 
1000 kg teherbírású személyfelvonó létesítése: 1 db 
Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése mázas kerámialapból: 648,60 m2 
Padlóburkolat készítése greslapból: 479,55 m2 
Linóleum burkolat készítése: 380,10 m2 
Belső fa nyílászárók elhelyezése: 42 db 
Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 292,50 m2 
Belső mennyezet és oldalfestése szilikátfestékkel: 2892,00 m2 
Térburkolat készítése: 232,30 m2 
Víz,- csatornaszerelési munkák (ingatlanhatáron belül): 3 fm ACO DRAIN Multiline V200 tip. rácsos 
folyóka;14 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték, 1 db tisztítóakna 
Elektromos vezetékek, kábelek és szerelvényeik bontása, új vezetékek fektetése, Interaktív táblák 
vezetékelése, bekötése



7

Fűtőtest le/felszerelése: 57 db 
Légtechnikai rendszer felújítása. 
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a felvonó létesítési engedély. 
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs
tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet Ajánlatkérővel
jóvá kell hagyatnia. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás
beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó
használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos
működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás
szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A közterület foglalással kapcsolatos
forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket Ajánlattevő készítteti el, közterület
foglalási hatósági engedélyt Ajánlattevő szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak
tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.
Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (hónap; min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1 pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy
bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db
szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett
szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben
szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

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: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.9) További információ:
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x 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
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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
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:

02606 / 2019 (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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Vámospércs, Iskola u. 1. Hrsz: 90/2
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb (legjobb
ár-érték arányú) ajánlatot tett TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. Ajánlattevővel, a tárgyi eljárás, az 1. rész
vonatkozásában EREDMÉNYTELEN a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(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
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:

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
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
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Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40681296
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110508209

Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73197094
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209

Hivatalos név: B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62449023
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23081499209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Vámospércs, Nagy u. 4. Hrsz: 473
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb (legjobb
ár-érték arányú) ajánlatot tett TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. Ajánlattevővel, a tárgyi eljárás, a 2. rész
vonatkozásában EREDMÉNYTELEN a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(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
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

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:
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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
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40681296
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110508209

Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73197094
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209

Hivatalos név: B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62449023
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23081499209

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:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

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:
2019/07/30 (éééé/hh/nn/)
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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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