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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:23737/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Látogatóközpont kialak.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000822002021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

25102147205

Dózsa György Utca 2

Tokaj HU311 3910

Dévald István

istvan.devald@tbft.hu +36 207721362

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 26087937241

Pasaréti Út 122-124. B. ép. 3. em.

Budapest HU110 1026
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000822002021Hivatkozási 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.witzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.witzrt.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Supák-Kalán Nikoletta

supak-kalan@witzrt.hu

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

Egyéb tevékenység:

Társadalmi tevékenység

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Látogatóközpont kialak.

Építési beruházás

"GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Látogatóközpont kialakítása” 
 
Az építési terület a község fő utcájának, a Rákóczi utcának a déli végében, a településen keresztülhaladó 39-es számú főútvonal 
közvetlen közelében található. Az építési területen jelenleg több épület áll. A közelmúltig a település tűzoltószertáraként működő, 
1970 körül épült, tíz éve felújított kétszintes épület (2*70 m2) megtartásra kerül, a melléképülete egy acél szerkezetű csarnok 
elbontandó. (170 m2) 
A két szomszédos telken egy-egy műemléki védettségű épület áll, oldalhatáros, utcavonalas beépítéssel. 
A telek a főutca felé, azaz keleti irányba enyhén lejt, a tervezett épület hosszán éppen egy szintnyit. 
 
A megmaradó épület déli bővítménye egy 50 nm alapterületű fedett-nyitott tér, amely épített kerítéssel zárja a térfalat a keleti, főutca 
felőli telekhatár további részén, acél tolókapuval. 
A nyugati oldali bővítmény három részből ál: 
-Az oldalhatáron álló, kelet-nyugati hossztengelyű főtömeg földszintes részéből – 150 m2 
-Lépcsőházból és kétszintes részből – 2* 140 m2 
-Hátsó fedett-nyitott térből. – 50 m2 
 
Az épület utcai főbejárata a meglévő épületrészben lesz, egy 12 főt befogadó kávézóval, illetve a látogatókat kiszolgáló vizesblokkal. 
Az új épületrész utca felöli részén kapott helyet az információ és kávézó pultja, amely egyben betölti a borszaküzlet szerepét is. Az 
információs pultból megközelíthetően, a meglévő épület emeletén helyezkedik el a kiszolgáláshoz szükséges 2 személyes iroda, 
valamint egy 8 fős kóstoló helyiség.  
Az információs pulthoz kapcsolódóan található a 135,04 nm alapterületű, nagy belmagasságú kiállítótér, amely legfeljebb 50 fős 
rendezvények megtartására is alkalmas.  
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45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

GINOP-7.1.9-17-2018-00019- Látogatóközpont kialakíII.2.1) Elnevezés:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

508 175 468Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

Az épület közlekedő magja emögött található akadálymentes lépcsővel és lifttel. 
Az új épületrész hátsó felében található a fő vizesblokk, ahol a kerékpárral érkezőknek zuhanyzási lehetőség is biztosított. Szintén itt 
található a kerékpárszerviz- és kölcsönző.  
Az emeleten egy 50 fős rendezvénytér kerül kialakításra, ahol a borvidékről készült imázsfilm vetítések lesznek. A helyiség kisebb 
vizesblokkot kap. A két szintet összekötő lift nemcsak az akadálymentes megközelíthetőség, de a catering és az anyagszállítás 
feltételeinek is megfelel. Az épületegyüttes kiszolgálása a Rákóczi út felől, a földszinthez déli oldalon szervesen kapcsolódó burkolt 
rendezvénytéren keresztül biztosított. 
Az épület a látogatói kör vonatkozásában teljeskörűen akadálymentesített. Az épület közelében akadálymentes parkoló kerül 
kialakításra. Mind az épület megközelítése, mind az épületen belüli közlekedés akadálymentesen biztosítható (lépcső, lift). 
Az épület alsó szintjén egy akadálymentes wc-kézmosó, illetve mindkét szinten egy-egy családi mosdó kerül kialakításra. 
Az új épületrészben, a lépcsőház mögötti gépészeti helyiségben történik az épület hőtermelése. A hátsó, emeleti rendezvénytér 
szellőzését biztosító gépház az emeleti vizes helyiségek mellett lesznek elhelyezve. 
Az elektromos ellátás a főutcai rekonstrukcióhoz kapcsolódóan földkábelesen történik. A tervezett beépített teljesítmény: 3x160A. 
A megújuló energiát napelemekkel biztosítjuk, 25 kW teljesítmény beépítésével. 
Az épület déli homlokzatához szervesen kapcsolódik az 565 nm alapterületű, burkolt rendezvénytér, amely események alkalmával a 
belső tér szabadtéri folytatásaként funkcionál. A tér déli sávja szolgálja ki a felmerülő parkolási igényeket is – 1 db akadálymentes, és 
9 db családbarát parkolóhelyekkel és kerékpártárolókkal. A parkolóhelyek ilyen módon történő kijelölése lehetővé teszi rendezvények 
alkalmával a teljes burkolat kihasználhatóságát.  
Az épület tömegalakításával, tetőformájával, anyaghasználatával maximálisan alkalmazkodik a helyi építészeti hagyományokhoz, úgy, 
hogy közben minden szempontból megfelel egy 21. századi kortárs épület követelményeinek. A külső falak a helyi adottságokat szem 
előtt tartva törtfehér színű vakolatot, illetve világos színű mésztufa burkolatot kapnak, faszerkezetekkel kombinálva. 
A kultúrtájra jellemző, magas díszítő értékű növényzetben kiemelt szerep jut a szőlőnek, amely több helyen és többféle formában 
jelenik meg a kertben, ehhez 40 tő tájfajta szőlőtövet választunk. Emellett több fajta cserje és fa (20 csemete) kerül elültetésre. Az 
épület mögötti kertrészben kisebb gyepes tér, egy játszókert, illetve egy kerékpáros ún. pumpa pálya található. (170 m2) 
 
Főbb épületszerkezetek mennyiségei: 
-        BONTÁS: nettó 170 M2 
-        FELÚJÍTÁS: nettó 140 M2 
-        ÚJ ÉPÍTÉS: nettó 530 M2 
 
-        monolit vasbeton szerkezetek (fal, pillér) – 82 m3 
-        monolit vasbeton szerkezetek (födém) – 110 m3 
-        kitötöltő falazat építése – 120 m2 
-        fa könnyűszerkezetű falazat – 120 m2 
-        cserép héjalású fa tetőszerkezet – 750 m2 
-        üvegezett nyílászáró – 150 m2 
-        homlokzati kő burkolat – 140 m2 
 
Bővebben a műszaki leírásban. 
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Az építési terület a község fő utcájának, a Rákóczi utcának a déli végében, a településen keresztülhaladó 39-es számú főútvonal 
közvetlen közelében található. Az építési területen jelenleg több épület áll. A közelmúltig a település tűzoltószertáraként működő, 
1970 körül épült, tíz éve felújított kétszintes épület (2*70 m2) megtartásra kerül, a melléképülete egy acél szerkezetű csarnok 
elbontandó. (170 m2) 
A két szomszédos telken egy-egy műemléki védettségű épület áll, oldalhatáros, utcavonalas beépítéssel. 
A telek a főutca felé, azaz keleti irányba enyhén lejt, a tervezett épület hosszán éppen egy szintnyit. 
 
A megmaradó épület déli bővítménye egy 50 nm alapterületű fedett-nyitott tér, amely épített kerítéssel zárja a térfalat a keleti, főutca 
felőli telekhatár további részén, acél tolókapuval. 
A nyugati oldali bővítmény három részből ál: 
-Az oldalhatáron álló, kelet-nyugati hossztengelyű főtömeg földszintes részéből – 150 m2 
-Lépcsőházból és kétszintes részből – 2* 140 m2 
-Hátsó fedett-nyitott térből. – 50 m2 
 
Az épület utcai főbejárata a meglévő épületrészben lesz, egy 12 főt befogadó kávézóval, illetve a látogatókat kiszolgáló vizesblokkal. 
Az új épületrész utca felöli részén kapott helyet az információ és kávézó pultja, amely egyben betölti a borszaküzlet szerepét is. Az 
információs pultból megközelíthetően, a meglévő épület emeletén helyezkedik el a kiszolgáláshoz szükséges 2 személyes iroda, 
valamint egy 8 fős kóstoló helyiség.  
Az információs pulthoz kapcsolódóan található a 135,04 nm alapterületű, nagy belmagasságú kiállítótér, amely legfeljebb 50 fős 
rendezvények megtartására is alkalmas.  
Az épület közlekedő magja emögött található akadálymentes lépcsővel és lifttel. 
Az új épületrész hátsó felében található a fő vizesblokk, ahol a kerékpárral érkezőknek zuhanyzási lehetőség is biztosított. Szintén itt 
található a kerékpárszerviz- és kölcsönző.  
Az emeleten egy 50 fős rendezvénytér kerül kialakításra, ahol a borvidékről készült imázsfilm vetítések lesznek. A helyiség kisebb 
vizesblokkot kap. A két szintet összekötő lift nemcsak az akadálymentes megközelíthetőség, de a catering és az anyagszállítás 
feltételeinek is megfelel. Az épületegyüttes kiszolgálása a Rákóczi út felől, a földszinthez déli oldalon szervesen kapcsolódó burkolt 
rendezvénytéren keresztül biztosított. 
Az épület a látogatói kör vonatkozásában teljeskörűen akadálymentesített. Az épület közelében akadálymentes parkoló kerül 
kialakításra. Mind az épület megközelítése, mind az épületen belüli közlekedés akadálymentesen biztosítható (lépcső, lift). 
Az épület alsó szintjén egy akadálymentes wc-kézmosó, illetve mindkét szinten egy-egy családi mosdó kerül kialakításra. 
Az új épületrészben, a lépcsőház mögötti gépészeti helyiségben történik az épület hőtermelése. A hátsó, emeleti rendezvénytér 
szellőzését biztosító gépház az emeleti vizes helyiségek mellett lesznek elhelyezve. 
Az elektromos ellátás a főutcai rekonstrukcióhoz kapcsolódóan földkábelesen történik. A tervezett beépített teljesítmény: 3x160A. 
A megújuló energiát napelemekkel biztosítjuk, 25 kW teljesítmény beépítésével. 
Az épület déli homlokzatához szervesen kapcsolódik az 565 nm alapterületű, burkolt rendezvénytér, amely események alkalmával a 
belső tér szabadtéri folytatásaként funkcionál. A tér déli sávja szolgálja ki a felmerülő parkolási igényeket is – 1 db akadálymentes, és 
9 db családbarát parkolóhelyekkel és kerékpártárolókkal. A parkolóhelyek ilyen módon történő kijelölése lehetővé teszi rendezvények 
alkalmával a teljes burkolat kihasználhatóságát.  
Az épület tömegalakításával, tetőformájával, anyaghasználatával maximálisan alkalmazkodik a helyi építészeti hagyományokhoz, úgy, 
hogy közben minden szempontból megfelel egy 21. századi kortárs épület követelményeinek. A külső falak a helyi adottságokat szem 
előtt tartva törtfehér színű vakolatot, illetve világos színű mésztufa burkolatot kapnak, faszerkezetekkel kombinálva. 
A kultúrtájra jellemző, magas díszítő értékű növényzetben kiemelt szerep jut a szőlőnek, amely több helyen és többféle formában 
jelenik meg a kertben, ehhez 40 tő tájfajta szőlőtövet választunk. Emellett több fajta cserje és fa (20 csemete) kerül elültetésre. Az 
épület mögötti kertrészben kisebb gyepes tér, egy játszókert, illetve egy kerékpáros ún. pumpa pálya található. (170 m2) 
 
Főbb épületszerkezetek mennyiségei: 
-        BONTÁS: nettó 170 M2 
-        FELÚJÍTÁS: nettó 140 M2 
-        ÚJ ÉPÍTÉS: nettó 530 M2 
 
-        monolit vasbeton szerkezetek (fal, pillér) – 82 m3 
-        monolit vasbeton szerkezetek (födém) – 110 m3 
-        kitötöltő falazat építése – 120 m2 
-        fa könnyűszerkezetű falazat – 120 m2 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

45453100-8

45110000-1

3909 Mád, Rákóczi u. 5. szám alatti, 926/2. hrsz.
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NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

701.Tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár

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)

-        cserép héjalású fa tetőszerkezet – 750 m2 
-        üvegezett nyílászáró – 150 m2 
-        homlokzati kő burkolat – 140 m2 
 
Bővebben a műszaki leírásban. 

Igen

2. M.1.1. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-É vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakm. tap. felüli többlet szakmai tap (0-36 hó)

12

3. M.1.2. alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-ÉV vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakm. tap. felüli többlet szakmai tap (0-36hó)

8

4. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli 
(0- 24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-7.1.9-17-2018-00019
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26260895241Nemzeti azonosítószámA-W Projekt Hungary KftHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

7Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

6Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.11.24V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

NemAz ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

NemA hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)14534/2021

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

Nem

Nem

Nem
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Postai cím:

11887827205Nemzeti azonosítószámFK-RASZTER Építő Zrt.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

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

NemValószínűsíthető 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:

508 175 468A szerződés/rész végleges összértéke:

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

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:26260895241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703337435Telefon:awprojekthungary@gmail.comE-mail:

Bem József Utca 9.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1027Postai irányítószám:

Postai cím:

HU1
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25872644220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Arany János Utca 26Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:NagypáliVáros:MagyarországOrszág:8912Postai irányítószám:

Postai cím:

25872644220Nemzeti azonosítószámIkon Consult ZrtHivatalos név:

26260895241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bem József Utca 9.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1027Postai irányítószám:

Postai cím:

26260895241Nemzeti azonosítószámA-W Projekt Hungary KftHivatalos név:

11896447215Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bujtos Utca 14.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:NyíregyházaVáros:MagyarországOrszág:4400Postai irányítószám:

Postai cím:

11896447215Nemzeti azonosítószámKELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

13457701205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Mechatronikai park 14.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3526Postai irányítószám:

Postai cím:

13457701205Nemzeti azonosítószámDHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

22927800208Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Vízmű U. 2.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:GyőrVáros:MagyarországOrszág:9026Postai irányítószám:

Postai cím:

22927800208Nemzeti azonosítószámEuro Generál Zrt.Hivatalos név:

11066901244Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Attila Utca 34Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1047Postai irányítószám:

Postai cím:

11066901244Nemzeti azonosítószámJánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

11887827205Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Felsőszinva Utca 73.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3533Postai irányítószám: HU

HU110

HU221

HU

HU

HU1

HUZZZ
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.11.30

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

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

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
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