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„Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén”

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/5
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
szerinti eljárás

Közzététel dátuma: 2020.01.08.
Iktatószám: 25009/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Iregszemcse Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 7095 Iregszemcse, 868/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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: Iregszemcse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73543796
Postai cím: Kossuth Tér 19
Város: Iregszemcse
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süvegjártó Csaba
Telefon: +36 74481051
E-mail: ireg@t-onlione.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.iregszemcse.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

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: „Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén”
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Hivatkozási szám: EKR000500502019
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÁLTALÁNOS ADATOK 
Paraméterek: 
Telek településrendezési terv szerinti kódja: Vt (településközpont vegyes terület) 
Telek területe: 5667 m2 
Megengedett max. beépítettség: 25% (oktatási épület)= 1417 m2 
Tervezett beépítettség: 20,59% = 1167m2 
Min. zöldterületi lefedettség: 20 % = 1133 m2 
Tervezett zöldterületi lefedettség: 68,57 % = 3886 m2 
Beépítési mód: oldalhatáron álló vagy zártsorú 
Megengedett max. építménymagasság: K-6,00 m 
Tervezett építménymagasság: megfelel 
Épületszerkezeti leírás 
• Alapozás: Hagyományos monolit beton sávalap 0,6 m szélességben, magassága változó 
afeltöltésnél, alsó síkja a rézsűszögnek megfelelő szögben kell lépcsőzni. Az alapozásba a 
feltöltésnélméretezett vasalást kell beépíteni. 
Részletesen lásd a statikus tervek szerint. 
Vasalatlan sávalap anyagminősége: min C12/15-X0b(H) 
Méretezett vasalást kapó alapozási szerkezetek anyagminősége min. C25/30-XC2 
Alternatív megoldásként az épület azon részén ahol fel kell tölteni a terepet megfontolandó 
agerendarács alapozás, tömbalapokkal. 
• Aljzat: Az alaptestek felső síkjához igazodva a nem feltöltött területek felett vasalt aljzat 
kialakítandó 10cm vastagságban betonacélhálóval. 
Részletesen lásd a statikus tervek szerint. 
A vasalt aljzat alatt minimum 15cm vastagságban 95%-os tömörségű kavicságy készüljön. 
A feltöltésre fekvő padló rétegrendben 15cm vtg. vb lemez készüljön méretezett vasalással, mely 
aláminimum 25cm vastagságban 95%-os tömörségű kavicságy kell készüljön. 
Vasalt aljzat anyagminősége: min C20/25 – X0v(H) 
• Vízszigetelések: Talajnedvesség ellen szigetelve. Lapostetőn TPO vízszigetelés 
egyenesrétegrenddel. 
• Függőleges tartószerkezetek: Teherhordó főfalak 30N+F vázkerámiával, hőszigetelőhabarcsba 
rakva. Homlokzati falak esetén 15cm hőszigetelés készül. 
• Lábazat: 30 cm magasan vakolt xps hőszigetelt lábazat. 
• Földszinti padlók: Rétegrendek szerint (R1 és R1*rétegrend), meleg- és 
hidegburkolatokkal.Hőszigetelve. Az udvar fedett és fedetlen teraszai, járdái kerámia burkolatot 
kapnak. 
• Földszint feletti födém: Előregyártott vasbeton födémpalló 20cm (helyenként 26,5cm)
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vastagságban ,min. C 20/25- XC1 betonminőségben. A fedélszék több ponton is letámaszt a födémre! 
A nagyobb belmagasság érdekében a tornaszobánál az előregyártott födémpalló a tető 
síkjábanlejtésben készül itt a függőleges lezárás a fedélszékkel egybeépített födém lesz, 
minimálisbetonminőség: C20/25 – XC1 
• Koszorú: monolit vb koszorú; zártcellás hőszigeteléssel, kiviteli statikus tervek szerint 
• Hőszigetelések: A koszorúk (födémszegély, falszegély) és áthidalók és külső fal 
hőszigeteléssel. Padlóban is szigetelés. Hőszigetelések a rétegrendekben részletezvevannak. 
Homlokzati falakra 15 cm hőszigetelés készül külső oldalon. 
• Válaszfalak: válaszfallapokból készülnek. A válaszfalak 10 vagy 12 cm-es válaszfallapokból falazva, 
2soronként lágyvashuzal merevítéssel. 
• Áthidalók: monolit vb; vagy PTH áthidaló, hőszigeteléssel, részletesen lásd a statikustervek szerint. 
• Fedélszék: Nyeregtetőés félnyeregtető hagyományos fa fedélszékkel 7 és 15 fokos 
dőlésszögbenelkészítve. Kisebb fesztávokon hagyományos fűrészelt fa anyagú, míg a nagyobb 
fesztávokon 20/40-eskeresztmetszetű rétegelt-ragasztott anyagúszelemenezés alakítandó ki. A 
faanyag anyagminősége:min. C24 
• Héjalás: A 15 fokos tetők cserépfedéssel, az 7 fokos Lindabállókorcos fémlemezfedéssel 
készül,ritkított deszkázaton. 
• Homlokzatok: A főbb homlokzatokon törtfehér vakolat készül, míg a közbenső szárnyak 
fűrészelt,ragasztott téglaburkolatot kapnak. 
• Nyílászárók: RAL7004 (szürke) színű műanyag nyílászárók fém tolhatóárnyékolószerkezettel a 
külsőhomlokzaton. Lásd homlokzati leírás szerint. 
• Festések: Kültérben: Szilikonos alapanyagú, lélegző, homlokzati festékkel fehér színben. 
• Bádogozások: Rheinzinktipusú cinklemezből, alátétfilccel. 
Gépészet: 
Mini bölcsöde és óvoda épület terve Iregszemcse, hrsz.: 868/3 6 
Részletes gépészeti műszaki leírás mellékletben csatolva. 
Kondenzációs turbó gázkazánnal ellátott fűtés. Két darab melegvíz tározó tervezett. 
Hűtés az épületben nem tervezett. Az előregyártott vasbeton födém és a tetőrétegrend 
átszellőztetése,valamint az előtetők a belső terek nyári túlzott felmelegedését akadályozzák meg. 
Fűtés: Gázüzemű melegvizes turbó kazán, hőszigetelt acél füstcsővel. 
A helyiségekbe a melegvíz lapradiátorokon keresztül megoldott. 
Kémény: 
- 1 db: hőszigetelt acél füstcső- gravitációs égéstermék elvezető berendezés; tüzelőanyag: 
földgázcsatlakoztatni kívánt berendezés: kondenzációs turbó gázkazán, faltesttől független füstcső 
Tisztítása a közlekedő térből padlásfeljárón és tetőkibúvón keresztül tetőrácsra állva történik. 
ÉGÉSTERMÉKELVEZETÉS 
A terven szereplő épület kéménykürtőinek száma: 
- 1 db rozsdamentes acélcső zárt égésterű gázkazán rendszerkémény 125/80 mm. 
A tervezett kémény felső hozzáférésének megoldása kéményjáratonként: 
- Padlásfeljárón és tetőkibúvón keresztül megközelíthető. 
Kéménykürtők keresztmetszetei: 
- gázkazán füstcső: 125/80 mm szellőző cső koncentrikus füstcsővel. 
A kéménytest falvastagsága: rendszer kémény alkalmazási útmutató szerint kialakítva 
- rendszer kémény alkalmazási útmutató szerint kialakítva 
- szellőzőés kéménykürtők között: - 
A kéménypillér falvastagsága a külső és a belső légtér figyelembevételével: 
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- gázkazán füstcső: rozsdamentes acélcső 125/80 mm 
A kéménykürtő belső felületének a kiképzése, anyaga: 
- gázkazán füstcső: duplafalú, rozsdamentes acélcső 125/80mm 
Kürtő elhúzás: nincs 
A kéményfej illetve fedlap kialakítása, anyaga: 
- kazán füstcső: fém lezáró rendszerelem 
A kémény keresztmetszete és hatásos magassága, megfelel-e a rákötendő tüzelőberendezésvárható
hőterhelésének: megfelel! 
A kazánkémény tisztítása a közlekedőből padlásfeljárón keresztül megközelíthető, tetőkibúvón
éstetőkilépőn keresztül megoldott. 
Közművek: 
Villany: Az utca más részein biztosított volt, de a telek előtti utcaszakaszon ügyintézés alattvan a
légkábeles elektromos áram kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás

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

Érték: 396057717 (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: Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén
Rész száma:

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

Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak: 45260000-7

45261400-8
45262500-6
45311000-0
45312100-8
45312310-3
45321000-3
45330000-9
45331000-6
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45400000-1
45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7095 Iregszemcse, 868/3 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Paraméterek: 
Telek településrendezési terv szerinti kódja: Vt (településközpont vegyes terület) 
Telek területe: 5667 m2 
Megengedett max. beépítettség: 25% (oktatási épület)= 1417 m2 
Tervezett beépítettség: 20,59% = 1167m2 
Min. zöldterületi lefedettség: 20 % = 1133 m2 
Tervezett zöldterületi lefedettség: 68,57 % = 3886 m2 
Beépítési mód: oldalhatáron álló vagy zártsorú 
Megengedett max. építménymagasság: K-6,00 m 
Tervezett építménymagasság: megfelel 
Épületszerkezeti leírás 
• Alapozás: Hagyományos monolit beton sávalap 0,6 m szélességben, magassága változó 
afeltöltésnél, alsó síkja a rézsűszögnek megfelelő szögben kell lépcsőzni. Az alapozásba a 
feltöltésnélméretezett vasalást kell beépíteni. 
Részletesen lásd a statikus tervek szerint. 
Vasalatlan sávalap anyagminősége: min C12/15-X0b(H) 
Méretezett vasalást kapó alapozási szerkezetek anyagminősége min. C25/30-XC2 
Alternatív megoldásként az épület azon részén ahol fel kell tölteni a terepet megfontolandó 
agerendarács alapozás, tömbalapokkal. 
• Aljzat: Az alaptestek felső síkjához igazodva a nem feltöltött területek felett vasalt aljzat 
kialakítandó 10cm vastagságban betonacélhálóval. 
Részletesen lásd a statikus tervek szerint. 
A vasalt aljzat alatt minimum 15cm vastagságban 95%-os tömörségű kavicságy készüljön. 
A feltöltésre fekvő padló rétegrendben 15cm vtg. vb lemez készüljön méretezett vasalással, mely alá 
minimum 25cm vastagságban 95%-os tömörségű kavicságy kell készüljön. 
Vasalt aljzat anyagminősége: min C20/25 – X0v(H) 
(További részletek a II.2.8. pontban.) 
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki 
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési 
tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus 
építési napló vezetéséhez köti. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - 
ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen 
hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos 
és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az 
ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval 
alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki



7

dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos,
vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek
az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki
előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által
létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az
ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy
a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 
További információk a Közbeszerzési dokumentumok között található kiviteli tervekben és
Ajánlattételi felhívásban olvasható.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
műszaki vezető / építésvezető szakember többlettapasztalata 1
3 Környezetvédelmi szempont  1
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
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: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014

II.2.9) További információ:

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
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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:

09984 / 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: Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

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

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23596427
Postai cím: Vasút Utca
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
E-mail: unikornkft@unikornkft.hu
Telefon: +36 75335056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 343307389
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 396057717
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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:
épületgépészet, épületvillamosság, felületképzés

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

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

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23596427
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Postai cím: Vasút Utca
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866217

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

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:

2019/05/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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_________________________________________________________________________________________________________
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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