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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

M80 – Körmendi Mérnökségi telep építése

Ajánlatkérő
neve:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő Részvénytársaság

Postai cím:

Váci út 45.

Város:

Budapest

HU

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Közbeszerzési

Kapcsolattartó személy:
kozbeszerzes@nif.hu

Telefon:

11906522241

Nemzeti azonosítószám

1134

Ország:

Magyarország

Osztály

+36 14368572

+36 14368560

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.nif.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

nif@pongor.eu

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Pongor
Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

18118607241

Magyarország

Dániel
Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

https://nif.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
M80 – Körmendi Mérnökségi telep építése

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó Körmendi Mérnökségi telep építése (PST: A008.
16.73).
Vállalkozó feladata az M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó új Körmendi Mérnökségi
telep létesítése 6,4 ha területen, a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján teljes körűen az alábbiak szerint:
Főbb magasépítési létesítmények építése teljes körűen a szükséges épületen belüli közmű kiépítésével és berendezésekkel együtt, az
alábbi nettó hasznos alapterületen:
Iroda és szociális épület (2 szintes): 1686 m2
Műhely épület: 2727 m2
Garázs épület: 1738 m2,, amely tartalmaz 20 db, 4,5 m magas ipari szekcionált kapu beépítését.
Hidegraktár: 2248 m2
Sótároló: 1584 m2, amely tartalmaz 1584 m2 öntött aszfalt burkolat készítését, valamint rétegelt, ragasztott fatartók beépítését 22,5.
m fesztávolság áthidalására, valamint 1344 m2 tixotropizáló műgyanta bevonat készítését oldalfalon.
Elemes tároló 646 m2
Szóróanyag raktár: 447 m2
Fedett kocsiszín 651 m2
Üzemanyag töltő: 165 m2, amely tartalmaz 2 db kútoszlop beépítését, valamint 2 db 25 m3 méretű, duplafalú föld alatti acéltartály
beépítését.
Motor és kerékpár tároló 148 m2
Útépítési létesítmények:
Mérnökség belső (kerítésen belüli) útépítési létesítményeinek építése csapadékvíz elvezetéssel, hídmérleggel
Mérnökségi telephez tartozó bekötő út (160 m) és külső parkoló (77 db) létesítése szükséges csapadékvíz elvezetéssel
Feltáró közút létesítése 357,79 méter hosszon (havária út)
Meglévő benzinkút bekötő út felújítása 46,62 m hosszon
Mérnökségi telep megvalósításához szükséges közművek kiépítése:
Telepen kívüli és belüli vízvezeték hálózat kiépítése
Fúrt kút létesítése
Telepen kívüli és belüli szennyvíz csatorna hálózat építése, átemelő létesítésével
Külső és belső elektromos hálózat létesítése, térvilágítás
Automata öntözőhálózat kiépítése
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
PST: A008.16.73

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2021/S 089-226991

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

88

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9561 Nagysimonyi, Arany
János Utca 25

25811058218

1.
Nettó ajánlati ár (HUF):
5 946 165 771,- HUF
2.
A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett
projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó):
24 hónap
3.
A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények kivitelezése során szerzett
építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 12 hó):
12 hónap
4.
felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max.
24 hó):
24 hónap
A fenti ajánlattevő a felhívásnak és a dokumentációnak megfelelő , érvényes ajánlatot nyújtott be, továbbá megfelelően igazolta
az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését.

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest,
Mészáros Utca 13.

14300327244

1.
Nettó ajánlati ár (HUF):
7 759 881 878,- HUF
2.
A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett
projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó):
24 hónap
3.
A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények kivitelezése során szerzett
építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 12 hó):
12 hónap
4.
felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max.
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24 hó):

24 hónap

A fenti ajánlattevő a felhívásnak és a dokumentációnak megfelelő , érvényes ajánlatot nyújtott be, továbbá megfelelően igazolta
az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám: 70, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata: 700
Értékelési szempont: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési munkák
kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata
egész hóban (min.0, max. 24 hó): Súlyszám: 10, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata: 100
Értékelési szempont: 3. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények
kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész
hóban (min.0, max. 12 hó): Súlyszám: 10, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
100
Értékelési szempont: 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet
tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó): Súlyszám: 10, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 100

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

836.2

Értékelési szempont: 1. Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám: 70, Értékelési pontszám: 7,66, Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata: 536,2
Értékelési szempont: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési munkák
kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata
egész hóban (min.0, max. 24 hó): Súlyszám: 10, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata: 100
Értékelési szempont: 3. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények
kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész
hóban (min.0, max. 12 hó): Súlyszám: 10, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
100
Értékelési szempont: 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet
tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó): Súlyszám: 10, Értékelési pontszám: 10, Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
•
az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
•
2-4. értékelési szempont: a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt
képlet alkalmazása a lent meghatározottak szerint,
Az értékelés módszere a 2-4. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti
megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a
legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.)
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9561 Nagysimonyi, Arany János
Utca 25

25811058218

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárásban a Homlok Építő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi, Arany János Utca 23.) ajánlattevő nyújtotta be, azaz a tárgyi közbeszerzési eljárás
nyertese a Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi, Arany János Utca 23.) ajánlattevő. Az
ellenszolgáltatás összege: nettó 5 946 165 771,- Ft
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szakértői tevékenység, helyszíni képviselő, Építőmesteri munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai;
Épületvillamossági munkák részfeladatai; MV-VZ jogosultságú felelős műszaki vezető; Kőműves mester szakember;
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság (9700, Szombathely, Petőfi Sándor utca 32., Adószám: 14854675-2-18.) Buzdorján
Gábor (6772 Deszk, Dózsa György utca 3., adóazonosító jel: 8409301210)
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság (9700, Szombathely, Petőfi Sándor utca 32., Adószám: 14854675-2-18.) - III.1.3) M.
2.3. Buzdorján Gábor (6772 Deszk, Dózsa György utca 3., adóazonosító jel: 8409301210) - III.1.3) M.2.4.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

13240567242

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem támasztotta alá a 2. értékelési szempont tekintetében tett vállalását,
valamint nem igazolta a felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerint alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelését D. Cs.
szakember olyan szakmai önéletrajzának csatolásával, melyből egyértelműen megállapítható, hogy D. Cs. szakember
rendelkezik legalább 36 hónap magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető
helyettesi szakmai tapasztalattal, valamint a felolvasólapon a 2. értékelési szempont tekintetében vállalt mértékű, 36 hó feletti,
magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal, mivel
D. Cs. szakember ajánlatba benyújtott önéletrajzban feltüntetett tapasztalatok vonatkozásában ismertetett adatokból nem
állapítható meg egyértelműen, hogy ajánlattevő a megadott szakmai tapasztalatok során D. Cs. szakember projektvezetőként és
/vagy projektvezető helyettesként járt el, különös tekintettel arra, hogy az önéletrajzban valamennyi szakmai tapasztalat
vonatkozásában ellátott feladatként kizárólag az adott felelős műszaki vezetői feladatok kerültek megadásra.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem támasztotta alá a 4. értékelési szempont tekintetében tett vállalását,
valamint nem igazolta a felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerint alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelését R. T. F.
szakember által aláírt olyan szakmai önéletrajzának csatolásával, mely igazolja, hogy a szakember rendelkezik legalább 36
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hónap kőműves szakmai tapasztalattal, valamint a felolvasólapon a 4. értékelési szempont tekintetében vállalt mértékű, 36 hó
feletti kőműves szakmai többlet tapasztalattal, mivel R. T. F. szakember ajánlatba benyújtott önéletrajzba nem tartalmaz 36
hónap időtartamú, valamint a felolvasólapon a 4. értékelési szempont tekintetében vállalt mértékű, 36 hó feletti időtartamú
kőműves szakmai tapasztalatot, valamint az nem került R. T. F. szakember által aláírásra.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem nyújtotta be a 4. értékelési szempont tekintetében megajánlott R. T. F.
szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel R. T. F. szakember
kőműves mester képesítését igazoló dokumentum dokumentumot.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta R. T. F. szakember olyan szakmai önéletrajzát, melyből
megállapítható, hogy ajánlattevővel munkaviszonyban áll, vagy ajánlattevő nem vonta be kapacitást nyújtó szervezetként azon
gazdasági szereplőt, amely R. T. F. szakembert rendelkezésre bocsátja a szerződés teljesítéséhez.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem igazolta, hogy ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta az ajánlattételi
határidő lejártáig a jelen eljárásra vonatkozó, az ajánlati felhívás VI.3) 9. pontja szerinti mértékű ajánlati biztosítékot, továbbá
megállapítható, hogy ajánlattevő az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő számlájára nem fizette be, így ajánlatkérő azt állapította
meg, hogy Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátotta rendelkezésre.
-

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a beárazott költségvetési kiírást cégszerűen aláírva.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.10.21

Lejárata:

2021.11.02

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.10.20
2021.10.20

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A "V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:" pont folytatása:
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni:
Kőműves mesteri munkák részfeladatai
Mélyépítési munkák részfeladatai; Közműépítési feladatok
Tervezéshez kapcsolódó feladatok
Munkaterület őrzése
Aszfalt, épület, garázs és töltőállomás kivitelezési munkáinak részfeladatai
Műgyanta burkolat készítése
Sótároló épület építési munkáinak részfeladatai
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A "V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:" pont folytatása:
B and V 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Besenyő utca 66., Adószám: 115356612-20.)
GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158, Budapest, Ady Endre Utca 40.,
Adószám: 12358427-2-42.)
PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3525 Miskolc,
Széchenyi utca 37. 2. em. 1., Adószám: 12513712-2-05.)
A "V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek" pont folytatása:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
B and V 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Besenyő utca 66., Adószám: 115356612-20.) - III.1.3) M.1.4.
GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158, Budapest, Ady Endre Utca 40.,
Adószám: 12358427-2-42.) - III.1.3. M.1.4.
PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3525 Miskolc,
Széchenyi utca 37. 2. em. 1., Adószám: 12513712-2-05.) - III.1.2. P.1.1., III.1.3. M.1.1., III.1.3. M.1.2., III.1.3. M.1.3., III.1.3. M.1.4.
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felhívta Ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak arról, ajánlatukat változatlanul fenntartjáke
az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére.
A TRB Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21., adószám: 14345201-2-18) ajánlattevő
úgy nyilatkozott, hogy ajánlatát az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően nem tartja fenn, így azt a Kbt. 70. § (2)
bekezdése alapján az eljárás további részében az értékelés során ajánlatkérő figyelmen kívül hagyta.
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