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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://kk.gov.hu/gyorAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

FAKSZDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Győri Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Iskolai felújítások és tornatermek fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000971252021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győri Tankerületi Központ 15835121208

Liszt Ferenc Utca 17.

Győr HU221 9022

Glavanits Judit

iroda@aureummalum.hu +36 704546198



EKR000971252021

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Győrszemere iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés mennyisége

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

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

254 046 130Érték:

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

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45214200-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000971252021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Regionális/helyi szintű

Oktatás

Iskolai felújítások és tornatermek fejlesztése

Építési beruházás

Ajánlatkérő 13 településen 14 projekt finanszírozása alapján kíván felújítási és bővítési munkákat beszerezni – a pályázatokhoz és 
településekhez igazodó részajánlattétel biztosítása mellett. Megvalósítási helyszínek: Győrszemere, Gyarmat, Ásványráró, Dunakiliti, 
Győrladamér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Mosonszentmiklós (2 projekt), Töltéstava, Rábapatona, Dunaszeg, Levél és 
Bakonyszentlászló. A felújításokat a Magyar Falu Program MFP-IEF/2020 és MFP-ITF/2020 pályázatain nyert támogatásból valósítja 
meg Ajánlatkérő.  
Az egyes közbeszerzési részekhez tartozó mennyiségi információkat a felhívás II.2.4. pontjai tartalmazzák.  
A részletes műszaki információkat a felhívás II.2.4. pontjai és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő 
gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Gyarmat iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121958193

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A beruházás keretében az alábbi részfeladatok valósulnak meg:  
(1)        Beton – terméskő kerítés cseréje (bontási mennyiség: 87,28 m3, 3D kerítés építése: 119,53 fm) 
(2)        Udvarban található olajtartály eltávolítása  
(3)        Tantermek felújítása: új burkolat beépítése (PVC burkolat: 322,60 m2) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

9121 Győrszemere, Fő u. 23-27. hrsz. 460.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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A Rákóczi Ferenc u. 13. szám alatti iskolai épületegyüttes felújítás körében az alábbi munkák valósulnak meg: fűtésrendszer cseréje, 
hőleadók cseréje, gázkazán beépítése. A távhőről való leválás, és további gázkazán beépítése hőigény szerint, és a hőleadók esetleges 
cseréje tervezett. A teljes csőrendszer felülvizsgálása, annak cseréje tervezett.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Ásványráró iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121958193

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Földszinti öltözők, és előtereinek korszerűsítése: a mosdók burkolata, a szaniterek, a felületek cseréje, felújítása, kapcsolók, 
világítótestek cseréje (8 db) tervezett. Kerámia padló burkolat: 61,46 m2, csempeburkolat: 146, 79 m2. Festés: 91,82 m2. 
Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes: 61,46 m2, függőleges: 146,79 m2. Mosdók cseréje: 10 db, wc-k cseréje: 2 db.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 9126 Gyarmat, Kossuth u. 46, hrsz. 3

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

9177 Ásványráró, Rákóczi F. u. 13, hrsz. 980/1.
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A projekt keretében az alábbi részfeladatok valósulnak meg:  
- A villamos hálózat felújítása 
- A villamos kapcsolótér felújítása 
- A világítótestek korszerűsítése (LED-es lámpatestek: 88 db) 
- Padlóburkolatok felújítása: közlekedő, lépcső. A terveken jelölt földszinti folyosókon lévő műkő padlóburkolatokat cserélni szükséges. 
A lépcsőkarok burkolatainak felújítása, javítása és csúszásgátló szalag elhelyezése tervezett a terveken jelölt módon. A teherhordó 
szerkezet állékonyságát, és magvastagságát ellenőrizni kell, valamint a lépcsőkorlátok rögzítéseit ellenőrizni kell. A meglévő nagyobb 
műkő felületi hibákat műkővel pótolni szükséges. A csorbult, nagyobb hézaggal ellátott részeket meg kell tisztítani, az egyenetlen 
részeket sarokcsiszolóval ki kell egyenesíteni, majd az így keletkezett részeket műkővel kell kipótolni. Szerkezeti repedések esetében 
tartószerkezeti megerősítés kell, acél hevederekkel. Greslap padlóburkolat: 50,38 m2, lépcsőkarok felújítása: 60,17 fm. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Dunakiliti iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121960701

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 92, hrsz. 360/1.
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A tervezett bővítés a belső udvarra tervezett, meglévő kavicsolt területre. Az iskolaudvaron az épületek között egy beugrás található, 
mely alkalmas a földszinti bővítés elhelyezésére. A meglévő nyílászárók eltávolításával, egy összekötő nyaktaghoz kapcsolódással 
kerül összekötésre a meglévő épülettel. Az emeletet nem érinti a bővítés. A meglévő épület pinceszinten ugyancsak a meglévő 
nyílászárót elhagyva kerül kialakításra a földszinti bővítés. A földszinten 1 db tanterem tervezett, melyet a nyaktagról lehet elérni. Az 
épületrész a nyaktaghoz tartozó tűzszakaszként kerül kiépítésre. A bővítés külön alapozással készül. Az épület bővítés lapostetős 
kialakítású.A bővítés felületképzése a meglévővel azonos színben tervezett. A tervezett nyílászárók egységes megjelenést adnak az 
épületnek. A tanteremben parketta padló kerül kiépítésre: tölgy natur 45 mm széles, 22 mm vastagsággal. Az új tanterem fűtéséről az 
ablakok alá szerelt 4db kompakt radiátor gondoskodik. A tervezett épületrész gravitációs esővízelvezető rendszerrel kerül kiépítésre. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Győrladamér iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121698570 

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- Tisztasági festés: 215,40 m2, talajnedvesség elleni szigetelés (függőleges és vízszintes irányban is egyaránt): 50,37 m2. 
 

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

9173 Győrladamér, Petőfi tér 1. hrsz. 119.
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Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A felújítás keretében a tornaszoba és a tantermek padlójának cseréje valósul meg. Parketta padlóburkolat bontása: 124,32 m2, 
sportpadló bontása: 43,82 m2.   Beton aljzatkészítés, laminált parketta burkolat AC 5 kopásállóságal építése minden szerkezetével, 
rendszerelemével, 10 mm vastagságú: 124,32 m2, sportpadló burkolat készítése: 43,82 m2. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Győrújfalu iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121960480

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az épületrész sarkaiban csapadékvíz lefolyócsövek kerülnek elhelyezésre építész terv alapján. 
A bővítés hasznos alapterülete: 52,26 m2. 

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

9171 Győrújfalu, Táncsics M. u. 2, hrsz. 63/4.

Igen
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vámosszabadi Tagiskolájában a vizesblokkok felújítása és a 
sérült burkolatok cseréje történik meg a projekt keretében. 8 db beltéri fa ajtólap cseréje is a kivitelezési feladat része.  
Padlóburkolat bontása majd építése talajnedvesség elleni szigeteléssel: 17,20 m2, csempeburkolat bontása majd építése: 88,43 m2.  
Festés: 25,27 m2. 
Új mosdók: 5 db, wc: 4 db, piszoár: 2 db. Új lámpatestek: 8 db. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Vámosszabadi iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121958193

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. hrsz. 180.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 15
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az iskolai táncterem nyílászáróinak cseréjére kerül sor. Nyílászáró beépítése párkánnyal, könyöklővel, tömítésekkel, minden 
rendszerelemével együtt: 18 m2, valamint a kapcsolód glettelés és festés. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Mosonszentmiklós iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121672541

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

megajánlható: 0-10 projekt)

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

9154 Mosonszentmiklós, Táncsics M. u. 2. hrsz. 450.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen
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70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A tervezett bővítés a belső udvarra tervezett, meglévő füves, és kavicsos területre. A terezett épületrész, a meglévő nyílászárók 
eltávolításával, vagy átalakításával kerül összekötésre a meglévő épülettel. A tetőszerkezet a meglévő épületrészen bakdúcos 
fedélszerkezetű, így a tervezett épületrész tetőszerkezete, a meglévő tetőszerkezethez hasonlóan, hagyományos bakdúcos 
fedélszékkel kerül kialakításra. A tervezett tetőhéjazat, a meglévő tetőhéjazattal azonos mintájú, Tondach egyenes vágású hornyolt 
tetőcseréppel kerül kialakításra. A bővítés felületképzése a meglévővel azonos színben tervezett. A tervezett nyílászárók egységes 
megjelenést adnak az épületnek. A tervezett bővítéshez a meglévő épületszárnyban helyiségátrendezésre van szüksége. A tervezett 
épületész eléréséhez egy folyosót szükséges kialakítani, melyből nyílik a tanterem és az étkező, valamint a folyosó végén az új 
épületrész. Az új épületrészben egy kisebb csoportterem és egy nagyobb tanterem tervezett. 
A tervezett bővítés hasznos alapterülete: 81,23 m2. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Töltéstava iskolaépületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121958175

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Nem

Nem

Nem

Nem

9086 Töltéstava, Iskola u. 40-42. hrsz. 338.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A sportpadló cserélendő, a padlóaljzat egyenetlen. Sportpadló: 341,77 m2. Nyílászárók (ajtók) cseréje: 9 db. 
A csarnokban elavult mennyezetfűtés működik, cserélendő új épületgépészeti tervek alapján. Mennyezeti vakolás, glettelés, festés: 
341,77 m2. 
A tető bádogozása a vápában szemmel láthatóan rossz állapotú. Az épületben helyenként beázások tapasztalhatók. A bádogos 
szerkezetek felmérése és cseréje szükséges. 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Rábapatona tornateremII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121957154

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

Nem

Nem

Nem

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1., hrsz 845.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Tetőjavítás: pontszerű beázások javítása szükséges, tető teljes átvizsgálásával  
Meglévő sportpadló tervezett cseréje: 539,24 m2.  
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - Dunaszeg tornateremII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától. 
Projektazonosító: 3121493182 

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók Nem

Nem

Nem

9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 1., hrsz 652/28.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem
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A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121669187

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek beltéri fal-, és mennyezet felületek fejlesztése: glettelés, mélyalapozó festést és 
diszperziós festés – 1750 m2.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - Levél tornateremII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121961089

II.2.9) További információ:

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

9221 Levél, Fő u. 10. hrsz. 54.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

14 - Bakonyszentlászló tornateremII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121593484

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Tornaterem nyílászáróinak cseréje (26 db) és a sportparketta bontása és burkolása (135,22 m2) valósul meg. Glettelés, festés: 20,40 
m2. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45214200-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - Mosonszentmiklós tornateremII.2.1) Rész száma, elnevezése:

9154 Mosonszentmiklós, Táncsics M. u. 2, hrsz. 450.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A II.2.7. pontban szereplő kezdő dátum tájékoztató jellegű, a pontos kezdési időpont függ a közbeszerzési eljárás befejezésének 
időpontjától.  
Projektazonosító: 3121961915

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az alábbi kivitelezési munkák valósulnak meg: 
Kétoldali félnyeregtetők cseréje: A meglévő polikarbonát tetőfedés eltávolítása, eresszel, oldalsó és felső takaró lemezekkel együtt. A 
magasabb íves fedés és az oldalsó részek csatlakozásánál a takaró bádogozások javítása a tetőfedést követően. A tornacsarnok 
minimális megvilágítása érdekében a tervezett trapézlemez tetőfedést ki kell egészíteni bevilágító polikarbonát trapézlemez 
elemekkel. Az új tetőfedés és meglévő elemek csatlakozásánál horganyzott takaró profilok elhelyezése szükséges. 
- Bejárati ajtók cseréje: A tervezett bejárati ajtókat a meglévő rendszerbe illesztett hőszigetelt, alumínium ajtókra kell cserélni. 
- Lámpatestek cseréje (9 db) villamos rendszer felújítása 
- Padlóburkolatok cseréje: sportpadló: 208,15 m2, szerelt padlóburkolat: 81,37 m2, falburkolat: 243,12 m2, álmennyezet: 81,37 m2. 
- Bordásfalak festése  
- Beltéri ajtók cseréje (7 db) 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

8431 Bakonyszentlászló, Petőfi u. 1., hrsz. 27.

Igen

Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapok száma, megajánlható: 0-48 hónap) 15

Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, 
megajánlható: 0-10 projekt)

15

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Győrszemere iskolaépületRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

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

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

21 969 285A szerződés/rész végleges összértéke:

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

21 970 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

HU
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21 969 800A szerződés/rész végleges összértéke:

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

21 970 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - Gyarmat iskolaépületRész száma, elnevezése:

13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

HU

HU221

Igen

HU
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3 - Ásványráró iskolaépületRész száma, elnevezése:

13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

HU

HU221
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Egyéb cím adatok(közterület 

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

16 099 750A szerződés/rész végleges összértéke:

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

16 100 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma: Igen

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

14 650 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:4A szerződés száma:

4 - Dunakiliti iskolaépületRész száma, elnevezése:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

HU

Igen

HU
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:5A szerződés száma:

5 - Győrladamér iskolaépületRész száma, elnevezése:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

14 649 556A szerződés/rész végleges összértéke:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

21 969 984A szerződés/rész végleges összértéke:

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

21 970 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

HU
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8 050 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:6A szerződés száma:

6 - Győrújfalu iskolaépületRész száma, elnevezése:

13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:
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2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:7A szerződés száma:

7 - Vámosszabadi iskolaépületRész száma, elnevezése:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

8 049 733A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

8 049 933A szerződés/rész végleges összértéke:

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

8 050 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

HU
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

2 199 654A szerződés/rész végleges összértéke:

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

2 200 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:8A szerződés száma:

8 - Mosonszentmiklós iskolaépületRész száma, elnevezése:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:
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0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:9A szerződés száma:

9 - Töltéstava iskolaépületRész száma, elnevezése:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)
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NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

43 949 939A szerződés/rész végleges összértéke:

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

43 950 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

HU
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HUFPénznem:

36 599 885A szerződés/rész végleges összértéke:

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

36 600 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:10A szerződés száma:

10 - Rábapatona tornateremRész száma, elnevezése:

13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:
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Szerződés/rész odaítélésre került:11A szerződés száma:

11 - Dunaszeg tornateremRész száma, elnevezése:

13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

21 969 767A szerződés/rész végleges összértéke:

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

21 970 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

HU
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Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:12A szerződés száma:

12 - Levél tornateremRész száma, elnevezése:

13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:
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13 - Mosonszentmiklós tornaterem

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

7 299 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

7 300 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

HU
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NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

7 299 853A szerződés/rész végleges összértéke:

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

7 300 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:13A szerződés száma:

Rész száma, elnevezése:

Igen

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

21 970 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25193091208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 205042602Telefon:imre.samodai@igw.huE-mail:

Bükk utca 8Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.01.31V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:14A szerződés száma:

14 - Bakonyszentlászló tornateremRész száma, elnevezése:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU

Igen

HU
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13932318208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Akácfa Utca 45.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:LébényVáros:MagyarországOrszág:9155Postai irányítószám:

Postai cím:

13932318208Nemzeti azonosítószámTESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25193091208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bükk utca 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MosonmagyaróvárVáros:MagyarországOrszág:9200Postai irányítószám:

Postai cím:

25193091208Nemzeti azonosítószámInnenglaswand Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

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

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

21 969 991A szerződés/rész végleges összértéke:

vonatkozóan)

HU

HU221
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.01.31

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

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

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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

2021.11.10

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

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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