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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 93795203Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:21462/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Nagykanizsai Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Sporteszközök beszerzése GyenesdiásonKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000877862021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nagykanizsai Tankerületi Központ 15835327220

Vécsey Út. 6.

Nagykanizsa HU223 8800

Magyar Ferenc

nagykanizsa@kk.gov.hu +36 93795203
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

37400000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000877862021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Egyéb:

Intézményfenntartó

Oktatás

Sporteszközök beszerzése Gyenesdiáson

Árubeszerzés

Ajánlatkérő a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában épülő tornaterembe az alábbi sporteszközöket 
kívánja beszerezni. Az eszközök egy része a helyszínen külön felszerelést és beállítást is igényel, amely a nyertes Ajánlattevő feladatát 
képezi. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását és meghatározott eszközök esetén a helyszíni 
felszerelését, beállítását és a vonatkozó előírások szerinti beüzemelését, vizsgálatát is. Azon eszközök esetén, ahol külön rögzítés és 
felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontok kialakítása a tornaterem kivitelezését végző vállalkozó feladata a nyertes 
Ajánlattevő által megajánlott eszköz műszaki jellemzői alapján. Ajánlattevő feladatát képezi a tornaterem kivitelezését végző 
vállalkozóval történő egyeztetés a rögzítési pontok kialakítása tekintetében, továbbá minden szükséges információ-, műszaki 
dokumentáció- és előírás rendelkezésre bocsátása a rögzítési pontok szakszerű előkészítéséhez és kialakításához. Az egyeztetést a 
Szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az ajánlatadás megkönnyítése érdekében a tornaterem tervezett 
kialakításával és elhelyezésével kapcsolatban külön tervlap kerül mellékletként csatolásra. 
1)Plafonról leereszthető kosárpalánk        - Kosárállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel, törésbiztos fóliával ellátott, plexi vagy 
üveg palánkkal, vállvédővel, rugós kosárgyűrűvel, kosárhálóval, szállítás, szerelés, fogadószerkezet nélkül, FIBA előírás szerint        
2        Db; 
2)Gyakorlópalánk -Fapalánk, 1800x1050 mm, MDF lemezből, festve, Kosárgyűrű, fix, Kosárállvány, fali fix, 1,65 m benyúlásig, 
Kosárlabdaháló        4        Db; 
3)Kézilabda kapu hálóval -"Talajhüvelyes alumínium kézilabda kapu 3x2 m belméretű kapukerete sarkain lekerekített, fekete-fehér 
színre festett, 80x80mm keresztmetszetű alumínium négyszögprofilból készül. 10x10 cm osztású kézilabdaháló elsősorban beltéri 
használatra. 3 mm-es PP tűfonatolt zsinór, kézi kötéssel. Mélysége felül: 80 cm, alul: 100 cm"        2        Db; 
4)Röplabda állvány- alumínium, hüvelyekkel, hálóval 9,5x1 m, antennával        4        Db; 
5)Bordásfal- kétszakaszos, keményfa fokokkal, 2750x1720x185 mm        16        Db; 
6)Mászókötél- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül        6        Db; 
7)Mászórúd- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül, aluminium        4        Db; 
8)Gyűrű (pár)- Gyűrűhinta, verseny, drótkötéllel, bőrhevederrel, csapágyazott vállízület-védővel        1        Db; 
9)Zsámoly- műbőr borítással, Mérete: 26 cm magas, 62 cm hosszú és 42 cm széles        16        Db; 
10)4 méteres tornapad- fém lábakkal, tömör fenyőfa lappal        10        Db; 
11)Svédszekrény- 5 részes, műbőr borítással, trapéz alakú        1        Db; 
12)Ugródomb- 400x200x40 cm PVC ponyvában        1        Db; 
13)Védőháló 1. -        oldalfali feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló az ablakokon védelmére, méret 
3,20 x 36,30 méter, 2 db, összesen 232,3m2, legalább 4mm vastagság        2        Db; 
14)Védőháló 2. -        végfali, feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, méret: 
29,10 x 5,70 m, 2 db, összesen: 332m2. Legalább 4mm vastagság        2        Db; 
15)Védőháló 3.- végfali, elhúzható kivitelű, 5x5 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, és a 
visszapattanó labdák miatt "C" sínben szerelt kivitel, háló mérete 38,0x3,5 m, 2 db, sín mérete 30,0 fm 2 db, segédtartó 2 db 60 fm.
Legalább 4mm vastagság         2        Db; 
16)Balettszőnyeg- prémium kategóriás speciális tánc-, balettszőnyeg padló, színe fekete, fehér hátoldallal, szélesség 2m, hosszúság 
20m, kopásállóság kiemelten magas, egész tekercsben        1        Db; 
17)Helyszínre szállítás, a sporteszközök helyszínen történő beüzemelése- Helyszínre szállítás, a helyszíni felszerelés, beállítás és a 
vonatkozó előírások szerinti beüzemelés, vizsgálat költsége az összes eszközre vonatkoztatva        1        Db; 
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Ajánlatkérő a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában épülő tornaterembe az alábbi sporteszközöket 
kívánja beszerezni. Az eszközök egy része a helyszínen külön felszerelést és beállítást is igényel, amely a nyertes Ajánlattevő feladatát 
képezi. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását és meghatározott eszközök esetén a helyszíni 
felszerelését, beállítását és a vonatkozó előírások szerinti beüzemelését, vizsgálatát is. Azon eszközök esetén, ahol külön rögzítés és 
felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontok kialakítása a tornaterem kivitelezését végző vállalkozó feladata a nyertes 
Ajánlattevő által megajánlott eszköz műszaki jellemzői alapján. Ajánlattevő feladatát képezi a tornaterem kivitelezését végző 
vállalkozóval történő egyeztetés a rögzítési pontok kialakítása tekintetében, továbbá minden szükséges információ-, műszaki 
dokumentáció- és előírás rendelkezésre bocsátása a rögzítési pontok szakszerű előkészítéséhez és kialakításához. Az egyeztetést a 
Szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az ajánlatadás megkönnyítése érdekében a tornaterem tervezett 
kialakításával és elhelyezésével kapcsolatban külön tervlap kerül mellékletként csatolásra. 
1)Plafonról leereszthető kosárpalánk        - Kosárállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel, törésbiztos fóliával ellátott, plexi vagy 
üveg palánkkal, vállvédővel, rugós kosárgyűrűvel, kosárhálóval, szállítás, szerelés, fogadószerkezet nélkül, FIBA előírás szerint        
2        Db; 
2)Gyakorlópalánk -Fapalánk, 1800x1050 mm, MDF lemezből, festve, Kosárgyűrű, fix, Kosárállvány, fali fix, 1,65 m benyúlásig, 
Kosárlabdaháló        4        Db; 
3)Kézilabda kapu hálóval -"Talajhüvelyes alumínium kézilabda kapu 3x2 m belméretű kapukerete sarkain lekerekített, fekete-fehér 
színre festett, 80x80mm keresztmetszetű alumínium négyszögprofilból készül. 10x10 cm osztású kézilabdaháló elsősorban beltéri 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

37400000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Sporteszközök beszerzése GyenesdiásonII.2.1) Elnevezés:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

7 490 800Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

 
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, az Ajánlattevő feladatai részletesen az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban kerülnek  meghatározásra. Az ajánlati ár tartalmazza a helyszínre szállítást 
és az eszközök beüzemelését is! 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban, illetve a felhívásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás 
szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal 
műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad az egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével a 321
/2015 (X.30.) Korm.rendelet 46.§ rendelkezésinek megfelelően. 
 

Gyenesdiás, Kossuth u. 91.és 96/2. hrsz-ú ingatlan, a Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola.>.
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A II.2.7.) pontban megadott határidő az alábbiak szerint értelmezendő: 
1.        A szerződést felek a teljesítésig és az Eladó jótállási kötelezettségének időtartama leteltéig kötik azzal, hogy a 
dologszolgáltatási kötelezettség Eladó általi teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári nap.  
2.        Azon eszközök esetében, ahol külön rögzítés és felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontoknak a tornaterem 
kivitelezését végző vállalkozó általi kialakítását követő 60 napon belül szükséges a beüzemelési feladatok elvégzése, valamint a 
szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése, amelyek nélkül az adott eszközök rendeltetésszerű használata nem lehetséges. 
Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból kívánja biztosítani. A támogatás az EFOP-4.1.2-17-2017-00105 
azonosítószámú „Test és lélek – Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolában” című programból történik., vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. Támogatás intenzitása: 100 
%.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

használatra. 3 mm-es PP tűfonatolt zsinór, kézi kötéssel. Mélysége felül: 80 cm, alul: 100 cm"        2        Db; 
4)Röplabda állvány- alumínium, hüvelyekkel, hálóval 9,5x1 m, antennával        4        Db; 
5)Bordásfal- kétszakaszos, keményfa fokokkal, 2750x1720x185 mm        16        Db; 
6)Mászókötél- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül        6        Db; 
7)Mászórúd- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül, aluminium        4        Db; 
8)Gyűrű (pár)- Gyűrűhinta, verseny, drótkötéllel, bőrhevederrel, csapágyazott vállízület-védővel        1        Db; 
9)Zsámoly- műbőr borítással, Mérete: 26 cm magas, 62 cm hosszú és 42 cm széles        16        Db; 
10)4 méteres tornapad- fém lábakkal, tömör fenyőfa lappal        10        Db; 
11)Svédszekrény- 5 részes, műbőr borítással, trapéz alakú        1        Db; 
12)Ugródomb- 400x200x40 cm PVC ponyvában        1        Db; 
13)Védőháló 1. -        oldalfali feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló az ablakokon védelmére, méret 
3,20 x 36,30 méter, 2 db, összesen 232,3m2, legalább 4mm vastagság        2        Db; 
14)Védőháló 2. -        végfali, feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, méret: 
29,10 x 5,70 m, 2 db, összesen: 332m2. Legalább 4mm vastagság        2        Db; 
15)Védőháló 3.- végfali, elhúzható kivitelű, 5x5 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, és a 
visszapattanó labdák miatt "C" sínben szerelt kivitel, háló mérete 38,0x3,5 m, 2 db, sín mérete 30,0 fm 2 db, segédtartó 2 db 60 fm.
Legalább 4mm vastagság         2        Db; 
16)Balettszőnyeg- prémium kategóriás speciális tánc-, balettszőnyeg padló, színe fekete, fehér hátoldallal, szélesség 2m, hosszúság 
20m, kopásállóság kiemelten magas, egész tekercsben        1        Db; 
17)Helyszínre szállítás, a sporteszközök helyszínen történő beüzemelése- Helyszínre szállítás, a helyszíni felszerelés, beállítás és a 
vonatkozó előírások szerinti beüzemelés, vizsgálat költsége az összes eszközre vonatkoztatva        1        Db; 
 
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, az Ajánlattevő feladatai részletesen az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban kerülnek  meghatározásra. Az ajánlati ár tartalmazza a helyszínre szállítást 
és az eszközök beüzemelését is! 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban, illetve a felhívásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás 
szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal 
műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad az egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével a 321
/2015 (X.30.) Korm.rendelet 46.§ rendelkezésinek megfelelően. 
 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.1.2-17-2017-00105
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Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)14339/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Sporteszközök beszerzése Gyenesdiáson

Igen
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Remény Utca 36.Egyéb cím adatok(közterület 

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1144Postai irányítószám:

Postai cím:

12358173242Nemzeti azonosítószámDrenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

7 490 800A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

20 773 331A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11556079209A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 52486156Fax:www.szertarsport.huInternetcím:

+36 709789411Telefon:info@szertarsport.huE-mail:

Füredi Út 49-51Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:DebrecenVáros:MagyarországOrszág:4027Postai irányítószám:

Postai cím:

11556079209Nemzeti azonosítószámKatker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

Katker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságA nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

5Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.10.27V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

HU321

HU
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14353875243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kossuth U. 61. II/5Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1211Postai irányítószám:

Postai cím:

14353875243Nemzeti azonosítószámMarathon Taneszköz Sport Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

11893389213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Magyar Utca 21-23.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:ZsambekVáros:MagyarországOrszág:2072Postai irányítószám:

Postai cím:

11893389213Nemzeti azonosítószámAlex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó KftHivatalos név:

12358173242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Remény Utca 36.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1144Postai irányítószám:

Postai cím:

12358173242Nemzeti azonosítószámDrenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

11556079209Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Füredi Út 49-51Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:DebrecenVáros:MagyarországOrszág:4027Postai irányítószám:

Postai cím:

11556079209Nemzeti azonosítószámKatker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11885739206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fő Fasor 121.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:SzegedVáros:MagyarországOrszág:6726Postai irányítószám:

Postai cím:

11885739206Nemzeti azonosítószámAlmus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

HUFPénznem:9 822 716Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

IgenA nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

12358173242A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 202999984Telefon:info@drenco.huE-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

HU

HU321

HU

HU120

HU110
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.10.29

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

1) „EFOP-4.1.2-17-2017 -00103 Borsfai Fekete István Általános Iskola bővítési, felújítási munkái”: 11.402.550,- HUF (sporteszközök)  
2) - „EFOP-4.1.2-17-2017 -00106 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola bővítési, felújítási munkái”: 6.721.858,- HUF (sporteszközök)  
3) - EFOP-4.1.2-17-2017 -00105 Kárpáti János Általános Iskola és Művészeti Iskola bővítési, felújítási munkái”: 20.773.331,- HUF 
(tárgyi eljárás becsült értéke)  
Egybeszámított becsült érték: 38.897.739,- HUF

VI.1.5) További információk:

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

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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