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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Kazánház rekonstrukció 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az 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

Vas Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Kazánház rekonstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000309112022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 15720096251

Petőfi S. Utca 1/C.

Szombathely HU222 9700

Zsoldos Zoltán

zsoldosz@vas.police.hu +36 943112407023
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2022.04.21

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C. (3502. hrsz.) szám alatti telephelyén a meglévő „B”-jelű 
épületben a Központi kazánház gépészeti rekonstrukciója: 
-        a 3 db meglévő alacsony hőmérsékletű gázkazán cseréje 4 db új, kondenzációs gázkazánra; 
-        kazánköri fűtési szivattyúk beépítése; 
-        a kazánházi fűtési hidraulikai rendszer átalakítása új kazánházi leválasztó hőcserélő beépítésével, új kazánházi szivattyú 
beépítésével, új kazánházi osztó-gyűjtő egység beépítésével.  
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó): 133.754.741,- Ft 
Jótállási többletmegajánlás idő hónapban (0-48 hónap): 48 
Tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az egyetlen érvényes ajánlatot tette.

13634137220New Konstruktív Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 8900 Zalaegerszeg, 
Körmendi Út 45.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlattevők által adott ajánlatokat az értékelési szempontok szerint pontozzuk: az egyes részszempontokra adható pontszám 0-tól 
10-ig terjedhet, a pontokat az árajánlatokban megadott vállalásokkal arányosan adjuk, úgy, hogy a legkedvezőbb paraméter kapja a 
maximális 10 pontot, a többit ehhez arányosítjuk. A részszempontokra adott pontszámokat a súlyszámmal összeszorozzuk és 
összeadjuk. A közbeszerzési eljárást az az ajánlattevő nyeri, amelyik összpontszáma a legnagyobb értéket éri el és az érvényességi 
feltételeknek maradéktalanul megfelel. A fentiek alapján az elérhető maximális pontszám: 70x10+30x10=1000 pont.

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:

101

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

A New Konstruktív Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata esetében az 
értékelés megtörtént, ajánlattevő ajánlata az egyetlen érvényes ajánlat.

Szöveges értékelés:

1000New Konstruktív Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő ajánlatot nyújtott be. 
Ajánlati ár (nettó): 133.754.741,- Ft 
Jótállási többletmegajánlás idő hónapban (0-48 hónap): 48 

13634137220New Konstruktív Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 8900 
Zalaegerszeg, Körmendi Út 45.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

2022.05.25

2022.05.26



EKR000309112022

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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