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Oktatási épület fejlesztése Bükkábrányban TEE

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/95
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.19.
Iktatószám: 8979/2021
CPV Kód: 45000000-7

Ajánlatkérő:
Mezőkövesdi Tankerületi Központ Bükkábrány
Község Önkormányzata

Teljesítés helye: 3422 Bükkábrány Béke út 31-37. hrsz: 71.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS
FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG;Brand 2001 Kft

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: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál János
Telefon: +36 49795205
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bükkábrány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17568771
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Postai cím: II.András Tér 1
Város: Bükkábrány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3422
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai Szabolcs
Telefon: +36 49535022
E-mail: polgarmester@bukkabrany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hivatal.bukkabrany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Mezőkövesdi
Tankerületi Központ (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:
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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:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Oktatási épület fejlesztése Bükkábrányban
Hivatkozási szám: EKR000375092020

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:
Bükkábrány településen az Arany János Általános Iskola átalakítása és bővítése az
EFOP-4.1.2-17-2017-00064. számú projekt és a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. számú konstrukció keretében.
Részeletes feladatleírást az AF II.2.2. pontja és a közbeszerzési műszaki dokumentumok
tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás

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

Érték: 345878085 (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)
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(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: Oktatási épület fejlesztése Bükkábrányban
Rész száma:

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

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

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3422 Bükkábrány Béke út 31-37. hrsz: 71.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: építési beruházás: Arany János Általános Iskola átalakítása és bővítése 
EFOP-4.1.2-17-2017-00064. számú projekt keretében megvalósítandó építési munkálatok: 
FONTOSABB PARAMÉTEREK 
Funkció: Általános iskola, amely egy főépületből és egy udvari épületből áll 
Szintszám: - A főépület pince+földszint +emelet szintszámú, az udvari épület földszintes, galériával. 
Alapterület: - Iskola épület: 2521m2, udvari épület: 479m2 
Tetőforma: Az épület tetőformája többszörösen összetett, kontyolt nyereg tető. 
Beépítési paraméterek: - A telek beépítésére és az épületre vonatkozó mutatószámok a 
helyszínrajzon van ¬nak feltüntetve, táblázatos formában. 
RÖVID LEÍRÁS 
- Tervezett beavatkozások az iskola épületben: 
• Új szaktantermek kialakítása (informatikai + természettudományi) A szaktantermek a földszinten 
alakítandók ki 
• Féltornaterem kialakítása a jelenlegi tornaterem bővítésével (15×15 m) (öltözőkkel, szertárral, 
folyosóval) 
• Burkolatok, belső nyílászárók cseréje 
• Meglévő tetőtéri tantermek növelése aula lefedésével párhuzamosan 
• Projektarányos akadálymentesítés 
- Tervezett beavatkozások az iskola épületben: 
• 4 db új tanterem kialakítása új építésű épületrészben 
• Előadóterem kialakítása 
• Könyvtár kialakítása 
• Foglalkoztató terem/táncterem kialakítása 
A közösségi ház meglévő épületrészének energetikai felújítása, külső nyílászáró cseréje, valamint az 
udvar korszerűsítése külön forrásból valósul meg. 
FONTOSABB ÉPÍTÉSI TÉTELEK: 
Teherhordó falazat készítése 225 m2 
Fa tetőszerkezet készítése 296 m2 
Kerámia válaszfal készítése 122 m2
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Tetőfedés kerámia cseréppel 339 m2 
Oldalfal vakolat készítése 590 m2 
Vékonyvakolatok készítése 362 m2 
Kerámia falburkolat 116 m2 
PVC burkolat 213 m2 
Sportpadló fektetése 204 m2 
Kerámia padlóburkolat készítése 390 m2 
Kültéri nyílászárók elhelyezése 17 db 
Beltéri ajtók elhelyezése 24 db 
Belső festés 1350 m2 
Homlokzati hőszigetelés 354 m2 
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. számú konstrukció keretében 1776423361. számú projekt keretében 
megvalósítandó építési munkálatok: 
FONTOSABB PARAMÉTEREK 
Funkció: Korábban közösségi ház, a felújítást követően az általános iskola udvari épülete 
Szintszám: - Az épület földszintes, tervezett belső galériával. 
Alapterület: 479m2 
Tetőforma: Az épület tetőformája többszörösen összetett, kontyolt nyereg tető. 
Beépítési paraméterek: - A telek beépítésére és az épületre vonatkozó mutatószámok a 
helyszínrajzon van¬nak feltüntetve, táblázatos formában. 
RÖVID LEÍRÁS 
• A vakolatok sok helyen tönkrementek. A külső vakolatokat a meglazult területeken le kell verni, és 
új vakolatot kell készíteni. 
• A vakolatjavítás után az épület teljes külső homlokzata 12 cm utólagos kőzetgyapot falszigetelést 
kap. A homlokzatképzések kialakításánál ügyelni kell arra, hogy az egykor igényesen kialakított 
utcai homlokzat a korábbihoz hasonló képet mutasson., ezért a szigetelés után is el kell készíteni a 
párkányokat, nyíláskeretezéseket. 
• A jelenlegi palatető a költségtakarékosság érdekében cserepes lemez borítást kap. Ugyancsak 
cserepeslemez fedés kerül a lebontandó cserépfedés helyére a hátsó épületrészen. 
• A tetőfedés cseréjével együtt a tető bádogos-szerkezetei is részleges cserére 
kerülnek.(lefolyócsatornák, falszegélyek, fallefedések, ablakpárkányok, párkányok felújítása, 
cseréje) 
• Szintén a tetőfedés cseréjéhez kapcsolódik, hogy a külső faszerkezetek ereszdeszkák cseréjére is 
sor kerül, mivel a meglévő faszerkezetek elég rossz állapotban vannak. 
• Az épület dél felé nyugat felé néző tetőfelületén 32 db, összesen 7 kW teljesítményű napelem lesz 
felszerelve, amely az épület elektromos energia felhasználását nagyjából fedezni tudja. 
• Az épület udvarán a szabadtéri rendezvények lebonyolításának segítésére kerti pavilon lesz 
elhelyezve. 
A közösségi ház belső átalakítása, valamint bővítése külön forrásból valósul meg. 
FONTOSABB ÉPÍTÉSI TÉTELEK: 
Fakivágás 4 db 
10 m3-es szennyvíztározó készítése 1 db 
Cserepes lemez fedés készítése 518 m2 
Szellőző vakolat készítése 211 m2 
Oldalfal vakolat készítése 590 m2 
Vékonyvakolatok készítése 362 m2 
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Betonelemes térburkolat készítése 672 m2 
Napelemek felszerelése 32 db 
Kültéri nyílászárók elhelyezése 9 db 
Homlokzati hőszigetelés 284 m2 
Kandeláberek elhelyezése 4 db 
Kerti pavilon elhelyezése 1 db 
Az építési beruházás építési engedélyhez kötött, a közös építési engedély mellékelten csatolásra
került. 
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. 1. A felhívás M.2.1. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember
többlet szakmai tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0,
max 36 hó) 10
2 2. 2. A felhívás M.2.2. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai
tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) 10
3 2.3. A felhívás M.2.3. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai
tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár 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-4.1.2-17-2017-00064., VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.

II.2.9) További információ:
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló 
igényt (pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került.
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő
támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek költségátcsoportosításra
vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti
kérelem). A Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött
szerződés hatálybalépésének feltétele a költségnövekmény iránti kérelem elfogadása. 
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételtől lépésétől értendő. 
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00064. számú projekt kedvezményezettje a Mezőkövesdi Tankerületi Központ,
a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. számú konstrukció keretében 1776423361. számú projekt kedvezményezettje
Bükkábrány Község Önkormányzata. A megvalósítandó két projekt építési beruházása egy
összevont helyrajzi számon (71), egy iskola területén található, egy építési engedélybe foglaltan,
ezért a megkötendő szerződés egy olyan 3 oldalú szerződés, melyet a két projekt
kedvezményezettje és a nyertes ajánlattevők kötnek meg egymással oly módon, hogy minden
ajánlatkérő/kedvezményezett a saját projektje keretében megvalósítandó feladat elvégeztetésére,
teljesítés igazolására, számláztatására és kifizetésére jogosult és egyben köteles.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x 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
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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:

07615 / 2020 (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: Oktatási épület fejlesztése Bükkábrányban vállalkozási
szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2021/01/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91949167
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Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: m2009ber@gmail.com
Telefon: +36 204664857
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46508134
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13412320
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
E-mail: 3812.brand@gmail.com
Telefon: +36 307837971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583406205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 362868821
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 345878085
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
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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:
épületgépészet, villanyszerelés

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: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91949167
Postai cím: Rácz György U 4
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Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

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
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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:
2021/05/18 (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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