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I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye
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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)

76 524 674Érték:

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:

EKR000019602019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

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

http://www.belapatfalva.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.belapatfalva.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 36999011Fax:+36 303941766Telefon:E-mail:

MagdolnaKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok: Trinitárius Út 1.

Pischné Tóth Andrea

curatustender@gmail.com

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység

Általános közigazgatás

Bélapátfalva TOP2.1.2-15-HE1-2016-00005-ÚJ ELJÁRÁS

Építési beruházás

Bélapátfalva Város zöldterületi rendszerének rehabilitációja 4 részben. Tematikus játék- és 
sportpark valamint sétány, szoborpark, vasúti park és közösségi tér kialakítása a Bélapátfalva 
Város zöldterületi rendszerének rehabilitációja, új közösségi zöld területek kialakítása tárgyú TOP-
2.1.2-15-HE1-2016-00005 pályázat keretein belül, melynek során az érintett területeken parkosítás,
kerti berendezések telepítése, térburkolatok kialakítása, közvilágítás kiépítése, ivókút készül. A 
megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki 
leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
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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)

Játék- és sportpark, valamint sétány kialakítása Bélapátfalva hrsz. 840/1, 813 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (
~160 m3 talajcsere, ~374 m2 esésvédő burkolat (homok, gyöngykavics), ~2000 m2 gyepesítés, 15 db lombhullató fa, ~510 db cserje, 
~484 db évelő növény). Játszó- és sporttér kialakítás (három tornyú fa vár telepítésével). Burkolatok kialakítása (~508+25 m2 térkő 
gyalogos forgalomra, ~68 m2 térkő gépjármű forgalomra, ~200 m2 zúzottkő burkolat, ~40 m2 beton járdalap). Kerti berendezések (9 
db pad, 9 db lóca, 4 db asztal, 6 db hulladékgyűjtő, 6 db kerékpártámasz, 1 db ivókút és kerticsap vízbekötéssel, 7 db fix és 1 db 
kivehető poller, ~25 m nádfonatos kerítés). Esőbeálló kialakítása meglévő épület felújításával (újravakolás, festés, ~34 m2 térburkolat 
építés). Közvilágítás kiépítése a játszótér és sétány területén (10 db 1m-es és 7 db 4m-es lámpaoszlop). A megvalósítandó feladatok 
nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül 
részletesen megadásra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233250-6

77300000-3

45350000-5

45310000-3

45112700-2

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Játék- és sportparkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés 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)

3346 Bélapátfalva hrsz. 840/1 és 813

Igen

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap) 20

Nem

Igen
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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)

Szoborpark kialakítása Bélapátfalva hrsz. 1007 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (~62 m3 talajcsere, ~1200 m2 
gyepesítés, ~146 db évelő növény). Burkolatok kialakítása (~220 m2 zúzottkő burkolat, ~18 m2 beton járdalap). Kert berendezések (6 
db pad, 3 db hulladékgyűjtő, ~113 m kerítés bontás). Közvilágítás kiépítése a játszótér és sétány területén (10 db 4 m-es lámpaoszlop).
A megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési 
dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

77300000-3

45310000-3

45233250-6

45112700-2

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - SzoborparkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa 
10,000 pont.

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:

703. Nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005

3346 Bélapátfalva hrsz. 1007

Igen
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233250-6

45310000-3

77300000-3

45112700-2

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Vasúti ParkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa 
10,000 pont.

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:

703. Nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap) 20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005

3346 Bélapátfalva hrsz. 1/2



EKR000019602019

45233250-6

77300000-3

45112700-2

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Közösségi térII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa 
10,000 pont.

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:

703. Nettó ajánlati ár (Forint)

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)

Vasúti Park kialakítása Bélapátfalva hrsz. 1/2 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (~28 m3 talajcsere, ~1000 m2 
gyepesítés, 7 db lombhullató fa, ~198 db cserje, ~200 db évelő növény). Játszóeszköz (~37 m2 esésvédő burkolat, meglévő fa kisvonat
áthelyezése). Burkolatok kialakítása (~291 m2 zúzottkő burkolat, beton áteresz, tereprendezés). Kert berendezések (3 db pad, 1 db 
hulladékgyűjtő, 3 db kerékpártámasz). Közvilágítás kiépítése a játszótér és sétány területén (5 db 4 m-es lámpaoszlop). A 
megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok
V. kötetében kerül részletesen megadásra.

Igen

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap) 20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005
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NemNyílt eljárás

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

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”. Adható pontszám alsó határa 0,000, felső határa 
10,000 pont.

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:

703. Nettó ajánlati ár (Forint)

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)

Közösségi tér kialakítása Bélapátfalva hrsz. 791 területen. A megvalósítandó főbb feladatok: Parkosítás (~94 m3 talajcsere, ~325 m2 
gyepesítés, 3 db lombhullató fa, ~110 db cserje). Burkolatok kialakítása (~18 m2 zúzottkő burkolat gyalogos forgalomra, ~227 m2 
zúzottkő burkolat gépjármű forgalomra, tereprendezés). Kert berendezések (1 db pad, 1 db hulladékgyűjtő). A megvalósítandó 
feladatok nem engedélyköteles tevékenységek. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében 
kerül részletesen megadásra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

3346 Bélapátfalva hrsz. 791

Igen

1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett 
szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)

10

2. Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (24-60 hónap) 20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005
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3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.03.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Játék- és sportparkRész 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)15364/2018

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

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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

Innovációs partnerség

Versenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen



EKR000019602019

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

Elektromos szerelés, gépészeti munkák, közműépítés, építőmesteri és szakipari munkák, kertépítés részfeladata, felelős műszaki 
vezetés, térberendezés és részfeladatai

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:

39 067 250A szerződés/rész végleges összértéke:

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

40 082 098A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11161013210A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 30554030Fax:Internetcím:

+36 305795524Telefon:konyveles.vito@gmail.comE-mail:

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

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:
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EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

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

2019.03.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:2.A szerződés száma:

2 - SzoborparkRész száma, elnevezése:

12744903210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Ut 6Egyéb cím adatok:

HU31NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
22542357

Nemzeti azonosítószámD-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kftHivatalos név:

13189170210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Sas Út 94Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:EgerVáros:MagyarországOrszág:3300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
26618155

Nemzeti azonosítószám"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő, Burkoló és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11161013210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

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:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Igen
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HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

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:

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

Elektromos szerelés, építőmesteri munkák, kertépítés részfeladata, felelős műszaki vezetés, térberendezés és részfeladatai

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:

14 615 390A szerződés/rész végleges összértéke:

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

14 425 013A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11161013210A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 30554030Fax:Internetcím:

+36 305795524Telefon:konyveles.vito@gmail.comE-mail:

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11161013210A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 30554030Fax:Internetcím:

+36 305795524Telefon:konyveles.vito@gmail.comE-mail:

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

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

2019.03.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - Vasúti ParkRész száma, elnevezése:

12744903210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Ut 6Egyéb cím adatok:

HU31NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
22542357

Nemzeti azonosítószámD-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kftHivatalos név:

13189170210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Sas Út 94Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:EgerVáros:MagyarországOrszág:3300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
26618155

Nemzeti azonosítószám"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő, Burkoló és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11161013210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok:

Igen
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13189170210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Sas Út 94Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:EgerVáros:MagyarországOrszág:3300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
26618155

Nemzeti azonosítószám"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő, Burkoló és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11161013210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

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:

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

Elektromos szerelés, építőmesteri munkák, kertépítés részfeladata, felelős műszaki vezetés

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:

11 500 019A szerződés/rész végleges összértéke:

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

11 022 277A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 

(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:

11 342 015A szerződés/rész végleges összértéke:

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

11 069 320A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

NemA nyertes ajánlattevő kkv:11161013210A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 30554030Fax:Internetcím:

+36 305795524Telefon:konyveles.vito@gmail.comE-mail:

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

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

2019.03.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:4A szerződés száma:

4 - Közösségi térRész száma, elnevezése:

12744903210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Ut 6Egyéb cím adatok:

HU31NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
22542357

Nemzeti azonosítószámD-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kftHivatalos név:

Igen
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12744903210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szabadság Ut 6Egyéb cím adatok:

HU31NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
22542357

Nemzeti azonosítószámD-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kftHivatalos név:

13189170210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Sas Út 94Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:EgerVáros:MagyarországOrszág:3300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
26618155

Nemzeti azonosítószám"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő, Burkoló és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11161013210Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Május 1 Út 81Egyéb cím adatok:

HU312NUTS-kód:BélapátfalvaVáros:MagyarországOrszág:3346Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
29068351

Nemzeti azonosítószámVITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási 
Korlátolt Felelősségű Társaság

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:

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

Építőmesteri munkák, kertépítés részfeladata, felelős műszaki vezetés

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

vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.03.19

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:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

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

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

IgenSzerződéses feltételként:

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

2019.01.30

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




