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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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 18009170Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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:

Köznevelési intézmények felújítása EFOP 4.1.6.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000342072021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győri Tankerületi Központ 15835121208

Liszt Ferenc Utca 17.

Győr HU221 9022

Nagy Adél

gyor@kk.gov.hu +36 96795299

Laczkó Ügyvédi Iroda 18512977241

Naphegy Utca 41.

Budapest HU110 1016
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(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)

94 080 847Érték:

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:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000342072021Hivatkozási 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 18009170Fax:+36 18009171Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Laczkó Katalin

titkarsag@lkdr.hu

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Köznevelési intézmények felújítása EFOP 4.1.6.

Építési beruházás

Az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosítószámú, „Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése” című pályázat keretében 
elnyert támogatáshoz kapcsolódó „3 db köznevelési intézmény felújításának kivitelezése”: 
1. rész: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat épületének részleges felújításának kivitelezése 
2. rész: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium épületének részleges felújításának kivitelezése 
3. rész: Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény épületének részleges felújításának kivitelezése         
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat épületének részleges felújítása nettó 594,18 m2 hasznos alapterületen: 
- Akadálymentes rámpa kialakítása,  
- Akadálymentes WC kialakítása,  
- Vizsgálók és kiegészítő terek kialakítása,  
- Mosdók és orvosi szoba felújítása,  
- Épületvillamossági felújítás, valamint  
- Egyéb felújítási munkák az alábbiak szerint részletezve:  
 
Földszinten: 
-        Bejárattól balra a lépcső alatti mosdó orvosi szobává alakítása: ajtó, burkolat, konnektorok, festés 
-        Bejárattól jobbra a lépcső alatti mosdó helyiség kliens – 2 nemű – mosdóvá alakítása: ajtó, festés, burkolás, gipszkarton falak 
készítése 
-        Adminisztrációs terem – 4 részre osztás gipszkarton fallal, új ajtók és min. 3 db konnektorok helyiségenként, világítás 
áthelyezése és felújítása, teljes festés 
-        Bejárattól balra az első helyiség: ide akadálymentes mosdót és baba-mama szoba kialakítása: ajtó+konnektor, szaniterek és 
akadálymentes wc kiegészítők 
-        2 db vizsgálószoba: új ajtók (2db), festésjavítás 
Emeleten: 
-        Mindkét oldalról megközelíthető 2 vizsgálóból 4-4 vizsgálót kialakítani: gipszkarton falak min. 2-2 konnektor helyiségenként 
-        Munkatársi szoba felújítása 
-        Munkatársi előkészítő szoba: ajtócsere, világítás modernizálása, konnektorok, aljzat szintezése

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45443000-4

45421100-5

45310000-3

45262700-8

45210000-2

45350000-5

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - GYMS Megyei Pedagógiai Szakszolgálat épületeII.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)

9025 Győr, Márvány utca 4. HRSZ:8290/1
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45310000-3

45262700-8

45210000-2

45350000-5

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Bárczi Gusztáv Iskola és Kollégium épületeII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 
150 naptári nap. 
 
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: 
Időpont: 2021.04.14., 11:30 óra, találkozás helye: 9025 Győr, Márvány utca 4.  

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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:

701.) Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

2.1.) Az M.2.1.) szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek 
megfelelő, építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokba kifejezve, min. 
érték 0 hó, legkedvezőbb érték 36 hó)

10

2.2.) Az M.2.2.) szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek 
megfelelő, építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokba kifejezve, min. 
érték 0 hó, legkedvezőbb érték 36 hó)

10

3.) Jótállás időtartama, a kötelező időtartamon (min. 12 hó) felül vállalt többlet 
jótállás mértéke (hónapban történő megajánlás, min. 0 hó, max. 24 hó)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.1.6-16-2017-00021
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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:

701.) Ajánlati ár (nettó 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 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium épületének részleges felújítása nettó 314,76 m2 hasznos 
alapterületen: 
- Hidromasszázs szoba kialakítása vizesblokk átalakításával: szanitercsere, burkolatcsere, vakolatjavítás, festés, ajtócserék.  
- Zsibongó és foglalkoztatók felújítása: A zsibongó padozatát, falfelületeit és gépészeti szerelvényeinek cseréje/felújítása, illetve a 
hozzá tartozó foglalkoztató helyiségeket felújítása.  
- Főbejárati portál cseréje: főbejárati ajtó és körülötte lévő portál cseréje  
- Öltözők és csoportszobák felújítása: burkolatcsere, festés. 
- Meglévő WC-k felújítása: szanitercsere, festés, villamos és gépész felújítás 
- Épületvillamossági felújítás: lámpatestek, kapcsolók, aljzatok szerelése bekötéssel 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45443000-4

45421100-5

9023 Győr, Bárczi Gusztáv u. 2.. HRSZ:5186

Igen

2.1.) Az M.2.1.) szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek 
megfelelő, építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokba kifejezve, min. 
érték 0 hó, legkedvezőbb érték 36 hó)

10

2.2.) Az M.2.2.) szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek 
megfelelő, építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokba kifejezve, min. 
érték 0 hó, legkedvezőbb érték 36 hó)

10

3.) Jótállás időtartama, a kötelező időtartamon (min. 12 hó) felül vállalt többlet 
jótállás mértéke (hónapban történő megajánlás, min. 0 hó, max. 24 hó)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen



EKR000342072021

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)

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény részleges felújítása nettó 73,74 m2 hasznos alapterületen: 
- Akadálymentes rámpa készítése: Udvar felőli oldalbejárat akadálymentesítése 6,5-7 m hosszúságú és 1,2 m szélességű 
rámpaépítéssel és a meglévő ajtó szárnyának cseréje  
- 3 db akadálymentes WC felújítása 
- Sószoba kialakítása: sófal és sóhomokozó kialakítása a helyiség átalakításával. 
- Nyílászáró csere: főbejárati ajtószárnyak cseréje 
- Hidromasszázs szoba felújítása: hidromasszázs kád áthelyezése, burkolás, festés, pelenkázó és öltöztető asztal kialakítása. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45421100-5

45262700-8

45210000-2

45350000-5

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Móvári Éltes Mátyás Iskola és Kollégium épületeII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 
150 naptári nap. 
 
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: 
Időpont: 2021. 04.14., 10:00 óra, találkozás helye: 9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2. 

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00021

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király 97.. HRSZ:3592

Igen

2.) Az M.2.1.) szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek megfelelő, 
építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokba kifejezve, min. érték 0 hó, 
legkedvezőbb érték 36 hó)

15

3.) Jótállás időtartama, a kötelező időtartamon (min. 12 hó) felül vállalt többlet 
jótállás mértéke (hónapban történő megajánlás, min. 0 hó, max. 24 hó)

15

Nem
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(KÉ-szám/évszám)05511/2021

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

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

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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos 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

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a megvalósítási határidő a munkaterület átadásától számított 
150 naptári nap. 
 
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: 
Időpont: 2021. 04.14., 14:00 óra, találkozás helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97. 

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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:

701.) Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium: Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.1.6-16-2017-00021

Nem

Nem

Nem
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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:

53 850 003A szerződés/rész végleges összértéke:

(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:11129541208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 96428111Fax:Internetcím:

+36 209475868Telefon:terankft@t-online.huE-mail:

Pápai út 21Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:GyőrVáros:MagyarországOrszág:9024Postai irányítószám:

Postai cím:

11129541208Nemzeti azonosítószámTERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.A nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.08.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - GYMS Megyei Pedagógiai Szakszolgálat épületeRész 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

Igen

HU
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2021.08.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

2 - Bárczi Gusztáv Iskola és Kollégium épületeRész száma, elnevezése:

11129541208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Pápai út 21Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:GyőrVáros:MagyarországOrszág:9024Postai irányítószám:

Postai cím:

11129541208Nemzeti azonosítószámTERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

13630827208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fehérvári Út 137Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:GyőrVáros:MagyarországOrszág:9028Postai irányítószám:

Postai cím:

13630827208Nemzeti azonosítószámStifa-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

13672571208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Utca 17.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BágyogszovátVáros:MagyarországOrszág:9145Postai irányítószám:

Postai cím:

13672571208Nemzeti azonosítószámHorváth Color Építőipari 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:

HUFPénznem:66 361 113Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

IgenA nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

13672571208A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 209254241Telefon:takacsbalint55@gmail.comE-mail:

Szabadság Utca 17.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BágyogszovátVáros:MagyarországOrszág:9145Postai irányítószám:

Postai cím:

13672571208Nemzeti azonosítószámHorváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

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

MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, villamos kivitelezői részfeladatok

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

HU221

HU221

HU221

HU

Igen
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13672571208

Fax:Internetcím:

+36 209254241Telefon:takacsbalint55@gmail.comE-mail:

Szabadság Utca 17.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BágyogszovátVáros:MagyarországOrszág:9145Postai irányítószám:

Postai cím:

13672571208Nemzeti azonosítószámHorváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

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

MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, villamos kivitelezői részfeladatok

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:

40 230 844A szerződés/rész végleges összértéke:

(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:11129541208A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 96428111Fax:Internetcím:

+36 209475868Telefon:terankft@t-online.huE-mail:

Pápai út 21Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:GyőrVáros:MagyarországOrszág:9024Postai irányítószám:

Postai cím:

11129541208Nemzeti azonosítószámTERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.A nyertes ajánlattevő

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

HU

HU221
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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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Móvári Éltes Mátyás Iskola és Kollégium épületeRész száma, elnevezése:

13672571208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Utca 17.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BágyogszovátVáros:MagyarországOrszág:9145Postai irányítószám:

Postai cím:

13672571208Nemzeti azonosítószámHorváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

11129541208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Pápai út 21Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:GyőrVáros:MagyarországOrszág:9024Postai irányítószám:

Postai cím:

11129541208Nemzeti azonosítószámTERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos 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:

HUFPénznem:47 573 491Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

IgenA nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

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

HU

HU221

Nem

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási 
javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].; 
Az ajánlattételi határidő – 2021. május 07. (péntek) 14:00 óra – lejártáig a III. rész vonatkozásában egyetlen ajánlat érkezett. 
Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3.9) 11. pontjában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
eredménytelenségi okot, az egyetlen benyújtott ajánlat értékelésének mellőzése mellett a közbeszerzési eljárás III. része 
eredménytelen.
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.08.31

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:
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