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Tájékoztató az eljárás eredményéről a Az „EFOP-4.1.3-17 pályázati
konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ
intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/154
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113.
§ szerinti nyílt eljárás

Közzététel dátuma: 2018.08.10.
Iktatószám: 12765/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mezőkövesdi Tankerületi Központ

Teljesítés helye:

1. rész: 3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2
Hrsz.);3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a.
(1059/1 Hrsz.) NUTS: HU311;3423 Tibolddaróc, Kácsi
út 15. (765 Hrsz.) NUTS: HU311;3443
Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.) NUTS:
HU311;3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.)
NUTS: HU311;3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca
28. (684/3 Hrsz.) NUTS: HU311;3425 Sály, Tél út 2.
(898 Hrsz.);3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563
Hrsz.);(3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3
Hrsz.);(3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453
Hrsz.);(3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4
Hrsz.);(3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304
Hrsz.));(3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.);(3599
Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.);(3587
Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.);(3580
Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.);(3580
Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32
Hrsz.);(3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28.
(1448/7 Hrsz.);(3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33
Hrsz.);(3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.);(3425
Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.);(3950 Sárospatak,
Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.);(3767
Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.);(3980
Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
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Nyertes ajánlattevő:

CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;CreativEnergy Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;CreativEnergy
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;CreativEnergy Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;CreativEnergy
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;CreativEnergy Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;CreativEnergy
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság;CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság;D-Gesztor Építő és
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
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
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Nemzeti azonosítószám: AK24549
Postai cím: Széchenyi u. 12.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi József
Telefon: +36 49795203
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv

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
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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:

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

Elnevezés: „EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ
intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”
Hivatkozási szám:

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:
építési beruházás: Az „EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében a Mezőkövesdi Tankerületi
Központ intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”
II.1.5) Részekre bontás

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

Érték: 414745445 (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: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2
Hrsz.))
Rész száma: 1

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1. rész: 3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola tanulást
segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3412 Bogács, Alkotmány utca 54. (778/2 Hrsz.)) mely
magában foglal:
- Tornatermi sportpadló készítése: 165 m2
- Magastető felújítás: 726 m2
- Új belső ajtók beépítése: 38 db
- Külső sportpálya felújítása: 880 m2
- Sportudvar melletti kerítés cseréje: 71 m

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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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: az 1. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola Móra
Ferenc Tagiskolája tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3411 Szomolya,
Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.)) mely magában foglal:
Rész száma: 2

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.) NUTS:
HU311

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc
Tagiskolája tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3411 Szomolya, Széchenyi István u.
1/a. (1059/1 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
- Vizesblokk felújítás: 120 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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: 2. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00358.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00193 pályázat keretén belül a Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3423 Tibolddaróc, Kácsi út
15. (765 Hrsz.))
Rész száma: 3

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.) NUTS: HU311

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00193 pályázat keretén belül a Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15.
(765 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Külső térlefedés: 22 m2
- Vizesblokk felújítás: 36 m2
- Festés-mázolás: 106 m2
- Külső térburkolás: 300 + 36 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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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: 3. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00193.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00319 pályázat keretén belül a Mezőnagymihályi Arany János
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3443 Mezőnagymihály,
Kossuth út 54. (393 Hrsz.))
Rész száma: 4

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.) NUTS:
HU311

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00319 pályázat keretén belül a Mezőnagymihályi Arany János Általános
Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393
Hrsz.)) mely magában foglal:
- Melegburkolatok készítése: 287 m2
- Parketta csiszolás: 288 m2
- Álmennyezet javítása: 60 m2
- Festés-mázolás: 380 m2
- Betonozott udvar javítása, térkövezés: 456 m2
- Kerítéspillérek javítása, vízelvezetés: 20 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében 
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata 
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
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2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 4. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00319.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00190 pályázat keretén belül a Szentistváni István Király
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3418 Szentistván, Hősök
tere 1. (1032 Hrsz.))
Rész száma: 5

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.) NUTS: HU311

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00190 pályázat keretén belül a Szentistváni István Király Általános 
Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3418 Szentistván, Hősök tere 1. (1032 
Hrsz.)) mely magában foglal: 
- Linóleum burkolat készítése: 203 m2 
- Melegburkolat készítése: 102 m2 
- Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2 
- Hidegburkolat készítése: 18 m2 
- Álmennyezet készítése: 60 m2 
- Bádogozás: 10 m2 
- Festés-mazolás: 953 m2 
- Vakolatjavítás, festés: 12 m2
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- Új ajtók: 3 db 
- Külső térlefedés: 77 m2 
- Kamerarendszer telepítése: 1 rendszer (kamera rendszer kiépítése, kamerákkal, monitorral,
adattárolóval, vezetékeléssel, hálózat kiépítéssel) 
- Tornatermi fényforrás csere: (a tornaterem világítás rendszerének cseréje)

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 5. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00190.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00203 pályázat keretén belül a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3441 Mezőkeresztes,
Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.))
Rész száma: 6

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.) NUTS:
HU311
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00203 pályázat keretén belül a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3441 Mezőkeresztes, Összekötő
utca 28. (684/3 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Linóleum burkolat készítése: 87 m2
- Tetőhéjalás csere: 180 m2
- Vizesblokk felújítás: 20 m2
- Festés-mázolás: 500 m2
- Épületgépészeti munkák
- Belső átalakítási munkák
- Meglévő belső ajtók kibontása, új ajtók beépítése
- Épületvillamossági erősáramú fejlesztés
- Kamera rendszer telepítése: 2 rendszer telepítése kamerákkal, monitorokkal, adattárolókkal.
- Nyílászáró szerkezetek cseréje: 50 db
- Statikai megerősítés
- Külső hőszigetelés: 121 m2
- Műfüves sportpálya felújítása: 1050 m2
- Kazánház felújítása
- Tornateremi vizesblokk felújítása: 74 m2
- "C" épület vizesblokk átalakítás: 7 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 6. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00203.;

II.2.9) További információ:
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II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00305 pályázat keretén belül a Sályi Gárdonyi Géza Általános
Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.))
Rész száma: 7

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00305 pályázat keretén belül a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Tél út 2. (898 Hrsz.)) mely magában
foglal:
- Linóleum burkolat készítése: 167 m2
- Melegburkolat készítése: 259 m2
- Parketta csiszolás: 72,50 m2
- Lapostető szigetelése: 750 m2
- Vizesblokk felújítás: 74 m2
- Festés-mázolás: 502 m2
- Nyílászáró szerkezetek javítása
- Külső sportpálya felújítása: 800 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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



13

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 7. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00305

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00309 pályázat keretén belül a Hejőpapi Általános Iskola
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.))
Rész száma: 8

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00309 pályázat keretén belül a Hejőpapi Általános Iskola tanulást
segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3594 Hejőpapi, Templom utca 2. (563 Hrsz.)) mely
magában foglal:
- Linóleum burkolat készítése: 210 m2
- Hidegburkolat készítése: 40 m2
- Bádogozás: 30 m2
- Festés-mázolás, vakolatjavítás: 575 m2
- Tornaterem kettéválasztása gipszkarton fallal
- Külső közmű szerelés: lefolyócsatorna kiömlő vizének bevezetése gyűjtőcsőbe, térkő
megbontásával és visszaépítésével, gyűjtőcső szintezésével.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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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: 8. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00309.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 9. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 pályázat keretén belül a Dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3467 Ároktő, Széchenyi utca
6/b (986/3 Hrsz.)
Rész száma: 9

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
9. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 pályázat keretén belül a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3467 Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.))
mely magában foglal:
- Külső palánk építése: 128 m2
- Külső sportpálya felújítása: 800 m2
- Nyílászáró szerkezetek cseréje: 33 db

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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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: 9. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00277

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 10. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00283 pályázat keretén belül az Igrici Tompa Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési
munkálatai (3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.)
Rész száma: 10

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00283 pályázat keretén belül az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3459 Igrici, Kossuth
utca 71. (453 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Aljzat készítése: 377 m2 Az egész tetőtér aljzatolása, új rétegrend kialakítása.
- Álmennyezet készítése: 516 m2
- Vizesblokk felújítása: 9 m2 Újonnan kialakított wc burkolása és épületgépészeti munkái.
- Festés-mázolás: 105 m2
- Új falak megépítése száraztechnológiás (gipszkarton) rendszerből. A vizes helyiségek falai
impregnált gipszkartonból.
- Fűtés alapcsövezés+radiátoros hőelosztó rendszer: Új kazán beépítése füstgáz elvezetéssel együtt,
össze helyiséghez menő csövezés kiépítése, nem kialakított helyiségeknél ledugózva, az aktív
használatba kerülő helyiségekben, hőleadókkal, Rendszer kiegészítő elemeinek beépítésével.
- Az egész tetőtér villamoshálózata kiépítésre kerül.
- Melegítő konyha kialakítása: burkolás-festés, konyhabútor mögött egy sávban csempézés, padló
linóleumozása.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 10. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00283.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 11. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00227 pályázat keretén belül a Tiszakeszi Széchenyi
István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3458 Tiszakeszi,
Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.))
Rész száma: 11

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
11. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00227 pályázat keretén belül a Tiszakeszi Széchenyi István Általános 
Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 
Hrsz.)) mely magában foglal: 
- Linóleum burkolat készítése: 103 m2 
- Parkettacsiszolás: 70 m2 
- Bádogozás: 40 m2 
- Külső térlefedés: Kerékpár tároló építése, fölötte polikarbonát fedésű tetővel. Faszerkezetű 
polikarbonát fedésű nagyméretű előtető készítése kültéri rendezvényekhez.
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- Festés-mázolás, vakolat javítás: 726+144 m2 
- Külső udvar térkövezése, burkolása

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 11. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00227.

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 12. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00388 pályázat keretén belül a Dőry Ferenc Körzeti
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi Ferenc
utca 6. (304 Hrsz.)
Rész száma: 12

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.))

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00388 pályázat keretén belül a Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola 
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.)) 
mely magában foglal:
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- Linóleum burkolat készítése: 315 m2 
- Tornatermi sportpadló készítése: 180 m2 
- Magastető felújítás: 190 m2 
- Festés-mázolás, vakolatjavítás: 488 m2 
- Meglévő ajtók bontása, új ajtók beépítése, visszajavítással.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 12. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00388.

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 13. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 pályázat keretén belül a Hejőbábai Zrínyi Ilona
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3593 Hejőbába, Fő út 15.
(98/1 Hrsz.))
Rész száma: 13

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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13. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 pályázat keretén belül a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3593 Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.)) mely
magában foglal:
- Linóleum burkolat készítése: 65 m2
- Tornatermi sportpadló készítése: 288 m2
- Hideg burkolás: 45 m2
- Vizesblokk felújítás: 10 m2
- Festés-mázolás: 457 m2
- Akadálymentes mosdó kialakításával járó fal bontás-építés. Konyha és ebédlő között falnyílások
létrehozása. Visszajavítással, állapot helyreállítással.
- A kialakított helyiségekben épületvillamossági munkák.
- Tornatermi fényforrás csere
- Külső sportpálya aszfaltozása: 500 m2

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 13. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00312.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 14. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00225 pályázat keretén belül a Sajószögedi Kölcsey
Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek
korszerűsítési munkálatai (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.))
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
14. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00225 pályázat keretén belül a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Meglévő betonozott udvar térkövezése: 364 m2
- Külső sportpálya aszfaltozása: 364 m2
- Távolugró pálya kialakítása
- Súlylökő pálya kialakítása
- Futópálya kialakítása

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 14. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00225.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 15. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00137 pályázat keretén belül a Tiszapalkonyai
Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3587
Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.))
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Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
15. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00137 pályázat keretén belül a Tiszapalkonyai Széchenyi István
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3587 Tiszapalkonya, Hősök tere
10. (36 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Hidegburkolat készítése: 302 m2
- Nyílászáró csere: 73 db Külső homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt, fokozott légzárású
műanyagra. (U=1,15 W/m2K). Bontással-beszereléssel visszajavítással, takarítással.

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 15. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00137

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 16. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési
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munkálatai (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.)
Rész száma: 16

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
16. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Hidegburkolat készítése: 1005 m2
- Vizesblokk felújítás
- A tanári mosdóban gipszkarton válaszfal építés
- Belső informatikai hálózat korszerűsítése: 53 végpontú hálózat, teljes vezetékhálózatának
kiépítéssel.
- Nyílászáró csere: A hátsó bejáratánál szélfogót kialakítása, járulékos belső építészeti bontással,
nagy igénybevételű műanyag nyílászáró szerkezet beépítésével.

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 16. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273.
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II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 17. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00302 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi
Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580
Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.)
Rész száma: 17

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
17. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00302 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc
tér 16. (664/32 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Linóleum burkolat készítése: 221 m2
- Tornatermi sportpadló készítése: 40 m2
- Álmennyezet készítése: 50 m2
- Fix lamellás árnyékoló rögzítése a homlokzathoz.
- Elektromos működtetésű, függőleges mozgású, két rétegű PVC elválasztó függöny épület
tartószerkezetéhez rögzítve.
- Tanári mosdó felújítása: burkolás és épületgépészeti munkák.
- Festés-mázolás: 1027 m2
- Épületvillamossági erősáramú fejlesztés
- Lambéria bontás több helyiségben, valamint falbontás a tornaszobában.
- Belső ajtók cseréje
- Laminált padló csere: 108 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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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: 17. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00302.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 18. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiuma tanulást segítő
tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.)
Rész száma: 18

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
18. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363 pályázat keretén belül a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiuma tanulást segítő tereinek
korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7 Hrsz.)) mely magában
foglal:
- Vizesblokk felújítás: 130 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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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: 18. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00363.

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 19. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.))
Rész száma: 19

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
19. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI tanulást segítő tereinek
korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi utca 1. (33 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Parkettacsiszolás: 480 m2
- Vizesblokk felújítás: 80 m2
- Festés-mázolás: 283 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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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: 19. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 20. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Ózdi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.)
Rész száma: 20

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
20. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Ózdi Tagintézménye
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3600 Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.)) mely
magában foglal:
- Linóleum burkolat készítése: 203 m2
- Vizesblokk felújítás: 66,20 m2
- Festés-mázolás, vakolat javítás: 649 m2
- Vizesblokkban belső építészeti munkák, száraztechnológiás falak építésével.
- Épületvillamossági erősáramú fejlesztés: A fejlesztés az akadálymentes WC kialakításával járó
épületvillamossági munkákat foglalja magában.

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében 
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
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(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20 
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 20. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 21. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sályi
Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Gárdonyi út 18.
(41 Hrsz.)
Rész száma: 21

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
21. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézménye
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.)) mely
magában foglal:
- Vizesblokk felújítás: 86 m2

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

II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 21. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 22. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI
Sárospataki Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3950
Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.)
Rész száma: 22

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
22. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sárospataki
Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3950 Sárospatak, Nagy Lajos
utca 10. (1857/5 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Parkettacsiszolás: 210 m2
- Vizesblokk felújítás: 50 m2
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(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 22. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 23. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI
Tornanádaskai Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3767
Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.)
Rész száma: 23

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
23. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Tornanádaskai 
Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. 
(7/5 Hrsz.)) mely magában foglal:
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- Parkettacsiszolás: 230 m2 
- Vizesblokk felújítás: 55 m2 
- Festés-mázolás: 20 m2

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 23. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.;

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 24. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési
munkálatai (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.)
Rész száma: 24

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

Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2

45432100-5
45442100-8
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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24. rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi
Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8.
(1317 Hrsz.)) mely magában foglal:
- Bontási munkálatok: belső vakolatok leverése oldalfalról és mennyezetről; padló rétegrend
bontása; belső nyílászárók bontása; törmelék elszállítása 100 m3.
- Új válaszfalak építése. A funkció változás miatt a teljes alaprajzi elrendezés megváltozik, új
válaszfalak kerülnek beépítésre, hőszigetelt gipszkarton szerkezetből, felületkezeléssel.
- Új belső ajtók beépítése. A teljes épületrész belső nyílászárói cserére kerülnek, gyári felületkezelt
acél tokos ajtók, lyukfuratolt ajtólappal, rozsdamentes szerelvényekkel.
- Új padlórétegrend készítése. A meglévő padló réteg teljes bontása után új tömörített 10 cm
kavicsréteg, 8 cm aljzatbeton, 1 rtg. hegeszthető bitumenes lemez szigetelés, 15 cm lépésálló
hőszigetelés, technológiai szigetelés, 6 cm aljzatbeton, önterülő réteg, flexibilis ragasztó,
padlóburkolat rétegrend készül.

(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. A teljesítésbe bevonásra kerülő M.1. alkalmasság tekintetében
megajánlott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb mér 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (hónap)
(az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 24. rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00235.

II.2.9) További információ:

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

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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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
x 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:

/ (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: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a
Bükkalja Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3412 Bogács, Alkotmány
utca 54. (778/2 Hrsz.))
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28417544
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27 105 622 HUF
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)
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(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: burkolás,
felületképzés

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
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám:
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00358 pályázat keretén belül a
Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3411 Szomolya, Széchenyi István u. 1/a. (1059/1 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14173228
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 520 444 HUF
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: burkolás,
felületképzés, épületgépészeti munkák

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

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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
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Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00193 pályázat keretén belül a
Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15. (765 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc,
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7531900
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 170 565 HUF
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: burkolás,
felületképzés, épületgépészeti munkák

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)
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00319 pályázat keretén belül a
Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3443 Mezőnagymihály, Kossuth út 54. (393 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17346935
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 533 138 HUF
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: burkolás,
felületképzés

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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00190 pályázat keretén belül a
Szentistváni István Király Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3418
Szentistván, Hősök tere 1. (1032 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
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Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19815076
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 208 816 HUF
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: burkolás,
felületképzés, 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:
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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: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00203 pályázat keretén belül a
Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28. (684/3 Hrsz.))
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42519685
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40 766 580 HUF
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)
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(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: burkolás,
felületképzés, villanyszerelés, épületgépészeti munkák

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:
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Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00305 pályázat keretén belül a
Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425 Sály,
Tél út 2. (898 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30481342
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 124 580 HUF
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: burkolás,
felületképzés, épületgépészeti munkák

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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.



51

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00309 pályázat keretén belül a
Hejőpapi Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3594 Hejőpapi,
Templom utca 2. (563 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8379382
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 127 511 HUF
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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: burkolás,
felületképzés

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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00277 pályázat keretén belül a
Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3467
Ároktő, Széchenyi utca 6/b (986/3 Hrsz.))
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12797988
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 283 192 HUF
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)
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(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: burkolás,
felületképzés

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:
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Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00283 pályázat keretén belül
az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek
korszerűsítési munkálatai (3459 Igrici, Kossuth utca 71. (453 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14173228
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 667 300 HUF
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
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: %
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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
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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
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Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00227 pályázat keretén belül a
Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3458
Tiszakeszi, Községháza utca 18. (2/4 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12941747
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 393 326 HUF
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: burkolás,
felületképzés

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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
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Hivatalos név: EÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00388 pályázat keretén belül
a Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578
Girincs, Rákóczi Ferenc utca 6. (304 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14173228
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14.157.100 HUF
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
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:
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:
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00312 pályázat keretén belül a
Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3593
Hejőbába, Fő út 15. (98/1 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20019843
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19.990.435 HUF
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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
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:
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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: FEST-ÜV 2011. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy út 6. 1. em. 8.
Város: Tiszaújváros,
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23130139-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00225 pályázat keretén belül
a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő
tereinek korszerűsítési munkálatai (3599 Sajószöged, Ady Endre út 20. (178 Hrsz.))
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/07/10 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20892102
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19.928.255 HUF
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)
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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:
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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
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Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00137 pályázat keretén belül a
Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10. (36 Hrsz.))
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:

2018/07/16 (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
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14960630
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 750 460 HUF
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: burkolás,
felületképzés

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vitéz u.2. sz.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062206-2-05.

Hivatalos név: FEST-ÜV 2011. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy út 6. 1. em. 8.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23130139-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017- 00273 pályázat keretén belül
a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési
munkálatai (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. (659/23 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
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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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20786714
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20.628.552 HUF
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
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:
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00302 pályázat keretén belül a
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. (664/32 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19865669
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19.695.893 HUF
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
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
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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent I. u. 78.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363 pályázat keretén belül
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiuma
tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M út 26-28. (1448/7
Hrsz.))
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:

2018/07/10 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)



80

Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000002
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8.782.073 HUF
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
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:
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:
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: ZPS Gastro Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Építők útja 8. 3. em. 2.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25942462-2-05.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3578 Girincs, Rákóczi utca 1.
(33 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10629922
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9.780.686 HUF
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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
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:
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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: REÁL-BER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13709015-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20 Rész száma: 20 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Ózdi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3600
Ózd, 48-as út 26. (5319/2 Hrsz.))
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11744635
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11.728.288 HUF
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)
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(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:
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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 21 Rész száma: 21 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai (3425
Sály, Gárdonyi út 18. (41 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7086614
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7.077.425 HUF
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
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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 22 Rész száma: 22 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Sárospataki Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési munkálatai
(3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. (1857/5 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5881100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5.873.552 HUF
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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
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:
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
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 23 Rész száma: 23 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Tornanádaskai Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési
munkálatai (3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. (7/5 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

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

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5932211
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5.923.560 HUF
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
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)
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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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

Hivatalos név: FEST-ÜV 2011. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy út 6. 1. em. 8.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23130139-2-05.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 24 Rész száma: 24 Elnevezés: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00235 pályázat keretén belül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye tanulást segítő tereinek korszerűsítési
munkálatai (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 8. (1317 Hrsz.))
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:

2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Teréz u. 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56692913
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56.528.092 HUF
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
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
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: CreativEnergy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdő utca 42.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911-2-05.

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058-2-05.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018/04/13 (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:
2018/07/20 (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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