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Tankerület fenntart. lévő iskolák felújítása TEE

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/196
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.
§ szerinti nyílt eljárás

Közzététel dátuma: 2021.10.11.
Iktatószám: 19597/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mezőkövesdi Tankerületi Központ

Teljesítés helye:

Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3425 Sály,
Tél utca 2. 898 hrsz.;Sályi Gárdonyi Géza Általános
Iskola, 3425 Sály, Tél utca 2. 898
hrsz.;Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános
Iskola, 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28.
684/2 hrsz.;Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
3599 Sajószöged, Ady Endre utca 20. 178 hrsz.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Csendlak Kft.;Csendlak Kft.;Csendlak Kft.;Csendlak
Kft.

Ajánlatkérő típusa: 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: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835286205
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: marta.eszter.szabo.szecskone@kk.gov.hu
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Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd

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) 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:

Tankerület fenntartásában lévő iskolák felújítása
Hivatkozási szám: EKR000946342021

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:
Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskolai tornaterem felújítása (1. rész) projektazonosító
száma: 3121697348
Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskolaépület felújítás (2. rész) projektazonosító
száma:3121943559
Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Iskolaépület felújítás (3. rész) projektazonosító
száma:3121945207
Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolaépület
felújítás (4. rész) projektazonosító száma: 3121949759.
További információkat karakterkorlát miatt lásd a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107164998 (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
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II.2.1)
Elnevezés: Általános Iskola felújítása Sály tornaterem
Rész száma: 1

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: Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3425 Sály, Tél utca 2.
898 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskolai tornaterem:
A tervezett korszerűsítés és felújítás a belső tereket érinti az iskola tantermi részén, valamint
tartalmazza a külső nyílászárók cseréjét is.
Az épület belső tereiben:
• A tornateremben a sportpadló cseréjére kerül sor.
• A tornateremben falburkolat készül fémvázra szerelt 3 rtg. gipszkartonból.
• Az öltöző és mosdó területén belső felújítás készül kivétel az A.M. Wc területén.
• A víz-csatornahálózatot felül kell vizsgálni és szükség szerint felújítani/cserélni.
• Az épületszárnyon belül új belső festés készül.
• Az elektromos vezetékrendszer felülvizsgálata is megtörténik.
Az épület külső homlokzatát érintően:
• Sor kerül a külső ablakok cseréjére az öltözők esetében, helyettük korszerű, fokozott
hőszigetelésű nyílászárók készülnek.
• Az öltözők külső homlokzat 18 cm, a lábazat 16 cm külső utólagos hőszigetelést
kap.
• Az épület tetőszerkezetén a külső homlokzat felől látható töredezett rombuszpala
fedés helyett részben korcolt lemezfedés készül (a ferde felületen) részben pedig
vékonyvakolat (a függőleges felületen)
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember magasépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember
épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
3 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül,
az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár /HUF / Súlyszám: 70
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás
formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban
foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára
kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 5.000.000,- Ft/év és 3.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel
elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

II.2.1)
Elnevezés: Általános Iskola felújítása Sály iskolaépület
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: HU311 A teljesítés helye: Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3425 Sály, Tél utca 2.
898 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskolaépület felújítás 
Az épület belső tereiben: 
• A tantermekben új padló és falburkolatok készülnek, 
• A vizesblokkokat is fel kell újítani, új wc-fülkék készülnek. 
• A belső nyílászárók cserélve lesznek korszerű, strapabíró, acéltokkal és CPL 
felületképzéssel rendelkező nyílászárókra, a vizesblokkok és a tantermi folyosói 
ajtók kivételével. 
• A tantermekben a világítótestek, dugaljak, kapcsolók cseréjére is sor kerül. 
• Az Elektromos vezetékrendszer felülvizsgálata is megtörténik. 
Az épület külső homlokzatát érintően: 
• Sor kerül a külső ablakok, ajtók cseréjére, helyettük korszerű, fokozott hőszigetelésű 
nyílászárók készülnek.
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• Az épület külső homlokzata utólagos polisztirol hőszigetelést kap. 
• Az épület tetőszerkezetén a külső homlokzat felől látható töredezett rombuszpala 
fedés helyett részben korcolt lemezfedés készül (a ferde felületen) részben pedig
vékonyvakolat (a függőleges felületen). 
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember magasépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember
épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
3 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül,
az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár HUF / 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás
formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban
foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára
kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 25.000.000,- Ft/év és 13.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel
elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

II.2.1)
Elnevezés: Általános Iskola felújítása Mezőkeresztes
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola, 3441
Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. 684/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Iskolaépület felújítás
Az épület szerkezeteit érintően az összekötő nyaktagon:
• A külső nyílászárókat, kopolit üveg felületeket és az egyik belső átjáró ajtót cserélni
kell korszerű, energiatakarékos üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra.
• A padló- és falburkolatok az nyaktag teljes területén cserélve lesznek.
• Az elektromos hálózatot felül kell vizsgálni, a szerelvényeket, lámpatesteket cserélni.
• Az nyaktag teljes belső felületén új festés készül.
• Cserepeslemez tetőfedés cseréje PVC lemezfedésre.
• Homlokzati falszerkezetek cseréje (szerelt külső fal kialakítása, homlokzati szigeteléssel,
vékony vakolattal, valamint mozaik lábazat vakolat alkalmazásával kialakítva)
• Rejtett ereszcsatorna javítása.
A fentek mellet cserére kerül a „B” épület teljes tetőfedése mivel a meglévő épület bitumenes
lemez tetőfedését a vihar többször megrongálta, és javítása hosszú távon gazdaságtalan.
Helyette új cserepeslemez fedés készül, zöld színben.
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember magasépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember
épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül,
az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / HUF / 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 nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás
formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban
foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára
kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 15.000.000,- Ft/év és 9.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel
elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

II.2.1)
Elnevezés: Általános Iskola felújítása Sajószöged
Rész száma: 4

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: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, 3599 Sajószöged, Ady Endre utca 20. 178 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolaépület
felújítás
Épületszerkezeteket érintően:
• A belső nyílászárók a vizesblokkban cserélve lesznek acéltokos, MDF ajtólappal rendelkező
nyílászárókra, a nemrégiben cserélt műanyag nyílászárók kivételével.
• A padló- és falburkolatok a vizesblokk teljes területén cserélve lesznek. (Kivéve a leány
wc-ben és a tanári wc-ben nemrégiben készült falburkolatok.)
• A fiú wc fülke szakipari falai helyett új készül.
• A szanitereket, csaptelepeket, szerelvényeket a szükséges helyeken cseréni kell.
• A kézmosók lefolyó vezetékét a falba be kell építeni.
• Az elektromos hálózatot a vizesblokkokban felül kell vizsgálni, a szerelvényeket,
lámpatesteket cserélni.
• A vizes blokk belső felületén új festés készül.
• Két tanteremben az elhasználódott parketta burkolat PVC burkolatra lesz cserélve.
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) 
szakember magasépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem 
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10 
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember 
épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem 
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
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3 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember
magasépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / HUF / 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás
formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban
foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára
kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 5.000.000,- Ft/év és 3.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel
elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

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
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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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: 1 Elnevezés: Általános Iskola felújítása Sály tornaterem
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: 2021/10/04 (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 nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
E-mail: gkiss04@gmail.com
Telefon: +36 703644097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36365820
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36241743
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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Épületgépészeti építésvezető

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)
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Európai Unió
nem Európai Unió

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: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205

Hivatalos név: PA-TO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14226654213
Postai cím: Öregszőlő Külterület nincs 11496
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14226654213

Hivatalos név: GAWEB INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 26205315213
Postai cím: PETŐFI Utca 16
Város: TÉSA
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26205315213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Általános Iskola felújítása Sály iskolaépület
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: 2021/10/04 (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 nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
E-mail: gkiss04@gmail.com
Telefon: +36 703644097
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38282003
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36604513
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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Épületgépészeti építésvezető

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

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:
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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: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205

Hivatalos név: PA-TO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14226654213
Postai cím: Öregszőlő Külterület nincs 11496
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14226654213

Hivatalos név: GAWEB INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 26205315213
Postai cím: PETŐFI Utca 16
Város: TÉSA
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26205315213
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Általános Iskola felújítása Mezőkeresztes
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: 2021/10/04 (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 nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
E-mail: gkiss04@gmail.com
Telefon: +36 703644097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24225729
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27004350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
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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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Épületgépészeti építésvezető

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

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

Hivatalos név: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205

Hivatalos név: PA-TO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14226654213
Postai cím: Öregszőlő Külterület nincs 11496
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14226654213

Hivatalos név: GAWEB INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 26205315213
Postai cím: PETŐFI Utca 16
Város: TÉSA
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26205315213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Általános Iskola felújítása Sajószöged
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: 2021/10/04 (éééé/hh/nn)
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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 nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
E-mail: gkiss04@gmail.com
Telefon: +36 703644097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8332301
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7314392
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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Épületgépészeti építésvezető

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

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: Csendlak Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25175796205
Postai cím: Kossuth Lajos Út 22/A
Város: Sály
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3425
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25175796205
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Hivatalos név: PA-TO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14226654213
Postai cím: Öregszőlő Külterület nincs 11496
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14226654213

Hivatalos név: GAWEB INVEST KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 26205315213
Postai cím: PETŐFI Utca 16
Város: TÉSA
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26205315213

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:

2021/08/02 (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:
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2021/10/07 (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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