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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kk.gov.hu/gyorA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 99999244Fax:Telefon:E-mail:

SándorKapcsolattartó 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:

Uszoda épület felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001210202021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győri Tankerületi Központ 15835121208

Liszt Ferenc Utca 17.

Győr HU221 9022

Balogh Márton

balogh.marton.sandor@gmail.com +36 204309519

LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

26171946241

San Marco Utca 51. 1. em. 1. a.

Budapest HU110 1034
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001210202021Hivatkozási 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.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 99999244Fax:+36 204309519Telefon:E-mail:

SándorKapcsolattartó személy: Balogh Márton

balogh.marton.sandor@gmail.com

Regionális/helyi szintű

Oktatás

Uszoda épület felújítása

Építési beruházás

A közbeszerzés tárgya: A GYŐRI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANUSZODA ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEINEK felújítása, 
amely az alábbiakat foglalja magában: 
 
- Az elavult gépészet (csőrendszer, vegyszeradagolók, vízforgatók, stb.) teljes korszerűsítése, cseréje. 
- Az uszodatérbe és kiszolgáló helyiségekbe új légtechnikai berendezések beszerelése. 
- A légkezelés megoldása az uszoda egész területén, ide értve a gépházat, a medenceteret, valamint a kiszolgáló helyiségeket. 
- A pára elleni védelem megoldása a megfelelő burkolatcserékkel és felületkezelésekkel. 
- A medencetér, az öltözők és folyosók mennyezetének és falainak javítása, vakolása, festése. 
- A medence belső fóliájának javítása, szükség szerint cseréje, hidegburkolattal való ellátása. 
- Ablakfóliák, felhelyezése. 
- A medencetér és öltözők ajtóinak cseréje. 
- Az úszósávok elválasztására használt kötelek cseréje. 
- Az uszodatérben tárolók kialakítása. 
- Takarítógép beszerzése. 
- Az öltözők szellőzésének korszerűsítése. 
- Az öltözőkhöz tartozó vizesblokkok teljes felújítása, mely kiterjed a víz és szennyvíz csőhálózatokra, burkolatokra és a szaniterek 
cseréjére. 
- Az öltözőkhöz tartozó vizesblokkok felújítása, csőcsere, mosdók, zuhanyzók cseréje, javítása. 
- Az öltözőben a padok cseréje, zárható öltözőszekrények beépítése. 
- Az uszodatérbe való bejutás érdekében akadálymentesítés létrehozása. 
- Az uszoda folyosóján található hajszárítók cseréje. 
- Úszásoktatást segítő eszközök beszerzése. 
 
Meglévő beépítési adatok: 
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45410000-4

45350000-5

45310000-3

45262520-2

45262100-2

45261400-8

45110000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Uszoda épület felújításaII.2.1) Elnevezés:

II.2) A beszerzés mennyisége

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

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

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

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

349 825 149Érték:

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

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

Telek területe: 16060,00 m2 
Beépített bruttó alapterület: 3813,65 m2 
Zöldterület : 8640,22 m2 
Beépítettség módja: Szabadon álló 
Szintszám: 3db 
Iskolaépület építménymagassága: Kialakult 
 
Tervezett felújítás utáni beépítési adatok: 
Telek területe: 16060,00 m2 
Beépített bruttó alapterület: 3813,65 m2 
Zöldterület : 8640,22 m2 
Beépítettség módja: Szabadon álló 
Szintszám: 3db 
Iskolaépület építménymagassága: Kialakult 
 
A beruházással érintett alapterület: 373,98 m2 
 
Az építési beruházással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki 
leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza. 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.
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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 közbeszerzés tárgya: A GYŐRI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANUSZODA ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEINEK felújítása, 
amely az alábbiakat foglalja magában: 
 
- Az elavult gépészet (csőrendszer, vegyszeradagolók, vízforgatók, stb.) teljes korszerűsítése, cseréje. 
- Az uszodatérbe és kiszolgáló helyiségekbe új légtechnikai berendezések beszerelése. 
- A légkezelés megoldása az uszoda egész területén, ide értve a gépházat, a medenceteret, valamint a kiszolgáló helyiségeket. 
- A pára elleni védelem megoldása a megfelelő burkolatcserékkel és felületkezelésekkel. 
- A medencetér, az öltözők és folyosók mennyezetének és falainak javítása, vakolása, festése. 
- A medence belső fóliájának javítása, szükség szerint cseréje, hidegburkolattal való ellátása. 
- Ablakfóliák, felhelyezése. 
- A medencetér és öltözők ajtóinak cseréje. 
- Az úszósávok elválasztására használt kötelek cseréje. 
- Az uszodatérben tárolók kialakítása. 
- Takarítógép beszerzése. 
- Az öltözők szellőzésének korszerűsítése. 
- Az öltözőkhöz tartozó vizesblokkok teljes felújítása, mely kiterjed a víz és szennyvíz csőhálózatokra, burkolatokra és a szaniterek 
cseréjére. 
- Az öltözőkhöz tartozó vizesblokkok felújítása, csőcsere, mosdók, zuhanyzók cseréje, javítása. 
- Az öltözőben a padok cseréje, zárható öltözőszekrények beépítése. 
- Az uszodatérbe való bejutás érdekében akadálymentesítés létrehozása. 
- Az uszoda folyosóján található hajszárítók cseréje. 
- Úszásoktatást segítő eszközök beszerzése. 
 
Meglévő beépítési adatok: 
Telek területe: 16060,00 m2 
Beépített bruttó alapterület: 3813,65 m2 
Zöldterület : 8640,22 m2 
Beépítettség módja: Szabadon álló 
Szintszám: 3db 
Iskolaépület építménymagassága: Kialakult 
 
Tervezett felújítás utáni beépítési adatok: 
Telek területe: 16060,00 m2 
Beépített bruttó alapterület: 3813,65 m2 
Zöldterület : 8640,22 m2 
Beépítettség módja: Szabadon álló 
Szintszám: 3db 
Iskolaépület építménymagassága: Kialakult 
 
A beruházással érintett alapterület: 373,98 m2 
 
Az építési beruházással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki 
leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza. 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421160-3

45421130-4

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 31. Hrsz.: 4778/46

Igen

Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap 
max. 24 hónap)

15
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IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t.

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:

70Vállalkozói díj (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (min. 1, max 5 
munkanap)

10

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt hulladék 
szelektív gyűjtésének biztosítása (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

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

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:25336795241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.marketdome.huInternetcím:

+36 706702161Telefon:csegeny.zsofia@marketdome.huE-mail:

Szemlőhegy Utca 6.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1022Postai irányítószám:

Postai cím:

25336795241Nemzeti azonosítószámMarketDome Zártkörűen Működő RészvénytársaságHivatalos 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

2021.11.15V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

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

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)19648/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Uszoda épület felújítása

Igen

HU
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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

25336795241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szemlőhegy Utca 6.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1022Postai irányítószám:

Postai cím:

25336795241Nemzeti azonosítószámMarketDome Zártkörűen Működő RészvénytársaságHivatalos 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

hulladék- kezelés, szállítás, építészeti munkák, épületvillamossági munkák, épületgépészeti munkák, medence gépészeti munkák, MV-
É jogosultsággal rendelkező szakember

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

IgenValószínűsíthető 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:

349 825 149A szerződés/rész végleges összértéke:

HU
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.11.17

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

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

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

IgenÉrtékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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