Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:

2020/101
Építési beruházás
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok

Közzététel dátuma:
Iktatószám:

szerinti eljárás
2020.05.26.
9049/2020

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

45000000-7
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

BMT Mérnöki Zrt.
Regionális/helyi szintű

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51117122
Postai cím: Bíró Márton Út 38
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajári Attila
Telefon: +36 92795217
E-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
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Hivatkozási szám: EKR000809542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola
felújítása és bővítése.
A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő
helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m2.
A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet
felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödémet is, mely szintén monolit vb.
szerkezet, összesen. 368 m3. beton, 45,78 t. betonacéllal.
A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletteher miatt az alap megerősítése szükséges
szakaszos aláalapozással: 105 m3. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására
előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a
helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA
200-0,4 t. Az emeletráépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30
cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m2. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a
homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m2.
Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek
egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett
hőszigeteléssel: 324 m2.
Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek
kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett
hőszigeteléssel: 340 m2.
Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres
tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal
felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 105
m2.
Kazettás álmennyezeti rendszer készül.
Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű
kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m2.
Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű
kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m2.
Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5
cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m2.
Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve
födémtől függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes
helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az
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illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m2.
A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges
nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m2. A talpszelemenek és a
taréjszelemenek 15*15 cm., a szaruzat 10*15 cm., a fogópárok 5*15 cm., és a torokgerendák 10*15 cm.
méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78*140 cm-es méretben, 3
rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db.
Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó
kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá
páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m2. A függőeresz- és a
lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az
ereszcsatorna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű: 170
m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros fallefedés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m.
A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4
légkamrás profillal (Uw= 1,15 W/m2K): 54 db.
AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a
műszaki leírás tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 470495910 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola
felújítása és bővítése.
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A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő
helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m2.
A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet
felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödémet is, mely szintén monolit vb.
szerkezet, összesen. 368 m3. beton, 45,78 t. betonacéllal.
A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletteher miatt az alap megerősítése szükséges
szakaszos aláalapozással: 105 m3. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására
előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a
helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA
200-0,4 t. Az emeletráépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30
cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m2. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a
homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m2.
Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek
egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett
hőszigeteléssel: 324 m2.
Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek
kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett
hőszigeteléssel: 340 m2.
Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres
tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal
felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel:
105 m2.
Kazettás álmennyezeti rendszer készül.
Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű
kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m2.
Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű
kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m2.
Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5
cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m2.
Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve
födémtől függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes
helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az
illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m2.
A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges
nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m2. A talpszelemenek és a
taréjszelemenek 15*15 cm., a szaruzat 10*15 cm., a fogópárok 5*15 cm., és a torokgerendák 10*15 cm.
méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78*140 cm-es méretben,
3 rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db.
Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó
kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá
páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m2. A függőeresz- és a
lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az
ereszcsatorna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű:
170 m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros fallefedés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m.
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A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4
légkamrás profillal (Uw= 1,15 W/m2K): 54 db.
Tervezett főépület bruttó alapterülete: 1211,34 m2
Meglévő tornaterem bruttó alapterülete: 636,24 m2
Tervezett kerékpártároló bruttó alapterülete: 76,94 m2
Összes tervezett bruttó beépített alapterület: 1924,52 m2
Főépület hasznos alapterülete:
- pinceszint: 69,38 m2
- földszint: 963,59 m2
- emelet: 805,66 m2
Összesen: 1838,63 m2
Tornaterem hasznos alapterülete: 664,01 m2
Kerékpártároló hasznos alapterülete: 76,94 m2
Mindösszesen hasznos alapterület: 2579,58 m2
AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a
műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (36 hónap) felüli jótállás
vállalása (egész hónapban megadva, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
2 M/2.1. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva,
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
3 M/2.2. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva,
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00116
II.2.9) További információ:
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
AK nem teszi lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el
tudja végezni, annak részekre
bontása a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná. Az
épület tetőszerkezete bontásra kerül
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és plusz egy szint ráépítéssel valósul meg a beruházás. A munkafolyamatok szoros egymásra
épülése miatt pénzügyileg, műszakilag
nem javasolt a részajánlattétel. Organizáció szempontjából sem javasolt több kivitelező
vállalkozással a beruházás megvalósítása.
Európai Uniós források hatékony felhasználásának megvalósulása érdekében sem javasolt a
részajánlattételi lehetőség, mivel az
jelentős többletköltséget jelentene.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

7

20698 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@bmtzrt.t-online.hu
Telefon: +36 202200537
Internetcím(ek): (URL) www.bmtzrt.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25548556220
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 470495910
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri,
villamos.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25548556220
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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