Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:
AK07679
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész, XVII. fejezet
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
27.900.000.e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.06.29
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:
Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Tetétlen Községi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám:
AK07679

Postai cím:
Kossuth utca 65.
Város:
Tetétlen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4184

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Borbélyné Fülöp Hajnalka Polgármester

Telefon:
06 54461390

E-mail:
tetetlen.pmh@gmail.com

Fax:
+36 54461390

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.tetetlen.hu

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)
( ) 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

( ) Közszolgáltató

(x) Regionális/helyi szintű

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Közjogi szervezet

( ) Egyéb:

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
(x) Általános közszolgáltatások

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Egészségügy

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Víz

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Tetétlen község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek
a korszerűsítése”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45316110-9
II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Tetétlen község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27.846.940.- (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 1

II.2.1) Elnevezés: 2 „Tetétlen község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív
elemeinek a korszerűsítése”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45111200-0

További tárgy(ak) 65320000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Tetétlen község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Tetétlen község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése”
ESCO finanszírozási formában Tetétlenközség közigazgatási területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő bővítése
és korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 180 hónap időtartamban
történő üzemeltetése, karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az
áramkereskedőnek.
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 15 éves (180 hónap) határozott időtartam alatt, a
korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia
költség megtakarítása.
A vonatkozó szabvány szerinti, a műszaki specifikációnak megfelelő lámpatestekkel és műszaki tartalommal történő
megtervezése és kivitelezése.
Tervezés:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, előzetes terv alapján és annak
megfelelően - a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint - a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer
korszerűsítéséhez és bővítéséhez szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati
engedélyessel, a település jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a
településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek
szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte.
A kiviteli tervnek ki kell terjednie az alábbiakra is:
- Az üzemelő közvilágítási rendszert és az előzetes terv szerinti saját bemérést össze kell hangolni az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes legalizációs hálózati térképével.
- Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell.
- Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és az Önkormányzat
tulajdonában álló elemeiről.
- Oszlopszintű leltár az Önkormányzat tulajdonában álló oszlopokra szerelt aktív hálózati elemekről.
- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az azokra felszerelt aktív hálózati elemek
közötti tulajdoni határ megjelölése.
- Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó feszültségmentesítési ütemezés.
Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó végleges kiviteli tervekre, azok benyújtása előtt ajánlatkérő
hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a dokumentációban megadott tanulmánytervnek megfelelő megvilágítási szintet
biztosító és legalább a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak megfelelő energia megtakarítást eredményező olyan
végleges kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett és ajánlatkérő által elfogadott
ajánlatnak megfelelő lámpatestek alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák
elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése és szükséges engedélyeztetése az önkormányzati utak esetében a
település jegyzőjével, országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak kezelőjével.
Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése is. Nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül
jogosult az ajánlatkérő által az ajánlattételhez rendelkezésre bocsátott előzetes tervnek az általa elvégzendő tervezési feladathoz
szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.
Kivitelezés:
1. A jelenlegi közvilágítási rendszer
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 235 db világítótest 12,507 kW beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő
berendezések túlnyomó része különböző teljesítmény felvételű hagyományos lámpa (36, 70 W névleges teljesítménnyel). A
megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti, a bővítés a
jelenleg üzemelő közvilágítási rendszernek az előzetes tervben megadott műszaki tartalmú kibővítését jelenti.
2. A korszerűsített közvilágítási rendszer
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő
lámpatestekből 235 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki, továbbá a bővítéssel az üzemelő rendszert 138 db. LED
fényforrással bővíti, e körben a bővítésre vonatkozó aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez szükséges passzív hálózatot is
létrehozva (kiépítve). Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye 12,507 kW-ról legalább 5,964 kWra, éves fogyasztásuk 49902,93 kWh-ról legalább 23796,36 kWh-ra csökken, míg a bővítetéssel érintett lámpatestek beépített
teljesítménye legfeljebb 1,656 kW, fogyasztása 6607,44 kWh érték. A korszerűsítés és bővítés eredményeként létrejövő hálózat
lámpatesteinek összes teljesítménye nem haladhatja meg az 7,62 kW értéket, fogyasztása pedig az 30403,8 kWh értéket.
A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi közvilágítási passzív elemek
felhasználásával - szükségszerű átépítésével, a bővítés esetén ennek a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek
kiépítésével - végzett olyan tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg üzemelő
lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az új lámpatestek beépítését, továbbá a bővítés eredményeként
létrehozott közvilágítási elosztó hálózatra és annak passzív elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED
lámpatestek üzemelésre alkalmas állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való
illesztések biztosításával. A kivitelezés magában foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek az ajánlatkérő által
megjelölt helyre való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek és üzemelésükhöz szükséges anyagok, szerelvények és
tartozékok biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek
szükségszerű cseréjét és átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés alatt szükséges feszültség alatti
munkavégzést.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott LED technológiát jelentő lámpatestek, vagy ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell
ajánlatot adnia. Az egyenértékűséget az ajánlatban - a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - igazolni kell.

Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel
Az ajánlatkérő a Létesítményt részenként, azaz szakaszonként veszi át az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint. A műszaki átadás-átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói hálózatot
üzemeltető engedélyes által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a kivitelezés befejezésével a közvilágítási változás
bejelentést a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni és azt az illetékes hálózati engedélyessel jóvá kell hagyatnia. Az eredményes
műszaki átadás-átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának
eredményes elvégzése, üzemi próba 8 óra folyamatos - meghibásodás nélküli és valamennyi lámpatestre elvégzett - üzemet
jelentő működés.
Üzemeltetés és karbantartás
- A község utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabvány szerint.
- A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek.
- A község közigazgatási területén, 180 hónap át a közvilágítási feladat ellátása.
- Ajánlattevő a mindekkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni a közvilágítás
fenntartásáról.
- A közvilágítást biztosító berendezések - lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezetékek, kötőelemek) - üzemeltetése,
karbantartása.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
[x] Minőségi szempont 1 2 20 –
1 Vállalt előteljesítés mértéke (nap, maximum 15 nap) 5
( ) Költség szempont 1 20 –
(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 5
[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) 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 (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) 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
(x) 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
(x) 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: 2
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 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
/ (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 1

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem
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: 2017/06/09 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1
Hivatalos név:
MEZEI-VILL Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Puskin u. 12.
Város:
Berettyóújfalu

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4100

Ország:
HU

E-mail:
mezeijo@externet.hu

Telefon:
+36 54500004

Internetcímek: (URL)

Fax:
+36 54500382

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12509300-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 27900000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27846940
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
[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (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: 1

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
2
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcímek: (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2
Hivatalos név:
MEZEI-VILL Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Puskin u. 12.
Város:
Berettyóújfalu

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4100

Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12509300-2-09
Hivatalos név:
Nodix Trade Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Knézich K. u. 17.
Város:
Debrecen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4034

Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 23779356-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
2016/12/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2
[ ] 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: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírás részeként
[ ] Alkalmassági feltételként
[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2
[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 2

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/29 (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

