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Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Alkalmassága indoklása: Ajánlattevővel, az általa igénybe vett alvállalkozókkal vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezettekkel/személyekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró 
okok, ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívásban előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmassági minimumkövetelménynek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 

11887827205FK-RASZTER Építő Zrt., Magyarország 3533 Miskolc, Felsőszinva Utca 73.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

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

100A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 099-236348A 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

Nyertes Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A 
részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A teljesítés helye: 8086 Felcsút, hrsz. 329/2 A projekt 
megvalósítása során egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (földszint, +1 emelet) 
kialakítással. Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét. Az épület hasznos 
alapterülete 5611,27 m2, befogadóképessége 600 fő. Ebből hagyományos teherhordó szerkezettel készült épületrész alapozás felett 
lévő első szint hasznos alapterülete: 2355,91 m2, a tornacsarnok hasznos alapterülete 1085,0 m2.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

MÁSODIK RÉSZ, XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (tartalékkeret nélkül) HUF, 70%súlyszám, Értékelési pontszám: 83,79,00, Ért.
pontszám és súlyszám szorzata: 5865,64 2. M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII
.11.) Kr. 1.mell. IV. 1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai 
gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hó), 4%súlyszám, Értékelési 
pontszám: 100,00, Ért. pontszám és súlyszám szorzata:400,00 3. M2)2 alk. követel.re bemutatott 
szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 3.sor MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max 
.60 hó), 3%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és súlyszám szorzata: 300,00 4. M2)3 
alk.követel.re bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 5.sor MV-ÉV (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai 
tapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hó), 3%súlyszám, Értékelési pontszám: 30,00, Ért. pontszám és súlyszám 
szorzata: 300,00 5.1. Építéstechnológiai terv: 10%súlyszám, Értékelési pontszám: 75,00, Ért. pontszám és 
súlyszám szorzata:750,00 5.2. Munkaerőterv: 10%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és 
súlyszám szorzata: 1000,00

Szöveges értékelés:

FK-RASZTER Építő Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Alkalmassága indoklása: Ajánlattevővel, az általa igénybe vett alvállalkozókkal vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezettekkel/személyekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró 
okok, ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívásban előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmassági minimumkövetelménynek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes. Értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó vállalkozói díj 10 % tartalékkeret nélkül) HUF: 4 549
161 674Ft 2. M2)1 alk.követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 1.rész 2. sor MV-É (vagy 
azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,
min.0, max. 60 hó): 74 3. M2)2 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 3. sor 
MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai 
tapasztalata (hónap,min.0,max. 60 hó): 62 4. M2)3 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. 
IV. 2.rész 5. sor MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV 
többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0,max. 60 hó): 122 5.1. Építéstechnológiai terv: igen 5.2. Munkaerőterv: igen

25308673207FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8086 
Felcsút, Fő utca 217

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Alkalmassága indoklása: Ajánlattevővel, az általa igénybe vett alvállalkozókkal vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezettekkel/személyekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró 
okok, ajánlattevő megfelel az ajánlati felhívásban előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére 
vonatkozó alkalmassági minimumkövetelménynek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
esetében a kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés vizsgálatára 
igazolások alapján nem került sor. Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó 
vállalkozói díj 10 % tartalékkeret nélkül) HUF: 4 841 594 324 Ft 2. M2)1 alk.követelményre bemutatott szakembernek a 266/
2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai 
gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0, max. 60 hó): 65 3. M2)2 alk. követelményre bemutatott 
szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 3. sor MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez 
meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0,max. 60 hó): 73 4. M2)3 alk. 
követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 5. sor MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) 
jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0,max. 60 hó): 
69 5.1. Építéstechnológiai terv: igen 5.2. Munkaerőterv: igen

11266101243Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, 
Németvölgyi Út 146

esetében a kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés vizsgálatára 
igazolások alapján nem került sor. Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó 
vállalkozói díj 10 % tartalékkeret nélkül) HUF: 5 111 157 222 Ft 2. M2)1 alk.követelményre bemutatott szakembernek a 266/
2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai 
gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0, max. 60 hó):60 3. M2)2 alk. követelményre bemutatott 
szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 3. sor MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez 
meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0,max. 60 hó): 60 4. M2)3 alk. 
követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 5. sor MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) 
jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min.0,max. 60 hó): 
60 5.1. Építéstechnológiai terv: igen 5.2. Munkaerőterv: igen
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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 1. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével 
számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú 
melléklet A.1.aa pontja alapján. Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A 
legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A pontozás két 
tizedes jegyre kerekítve történik. A 2.-4. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1.
számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 
hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 60 hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 
100 pontot jelent. Amennyiben az ajánlattevő a 2.-4. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti ”többlet” szakmai 
gyakorlatot (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök esetén a 36 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap, építészmérnök
, építő mérnök esetén a 48 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap), abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem 
ajánlatkérő a 2.-4. értékelési részszempontra 0 pontot ad. Ennek megfelelően ajánlatkérő az ajánlattevők 0 (nulla) hónap és legfeljebb 
60 (hatvan) hónap közötti megajánlásait értékeli, azzal, hogy a 60 vagy annál több hónap legfeljebb 100 pontot ér, míg a 
többlettapasztalat esetleges hiánya 0 (nulla) pontot ér. Ajánlatkérő az értékelési részszempont kapcsán a ”többlet” szakmai gyakorlat 
tekintetében csak egész hónapot vesz figyelembe. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, 
vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe. Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): P = (A vizsgált / A legjobb) x (P 
max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a 
pontskála alsó határa A legjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 60 hónap /Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 60
hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 60 hónaphoz viszonyít./ A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme. A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 5. értékelési részszempont szerinti értékelés – Építésszervezési terv 
Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról útmutatójának (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet B pontja pontozás
(pontkiosztás) módszerével történik a lentiekben meghatározottak szerint.

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:

1000

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

1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (tartalékkeret nélkül) HUF, 70%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. 
pontszám és súlyszám szorzata: 7000,00 2. M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII
.11.) Kr. 1.mell. IV. 1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai 
gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hó), 4%súlyszám, Értékelési 
pontszám: 100,00, Ért. pontszám és súlyszám szorzata:400,00 3. M2)2 alk. követel.re bemutatott 
szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 3.sor MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max 
.60 hó), 3%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és súlyszám szorzata: 300,00 4. M2)3 
alk.követel.re bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 5.sor MV-ÉV (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai 
tapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hó), 3%súlyszám, Értékelési pontszám: 30,00, Ért. pontszám és súlyszám 
szorzata: 300,00 5.1. Építéstechnológiai terv: 10%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és 
súlyszám szorzata:1000,00 5.2. Munkaerőterv: 10%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és 
súlyszám szorzata: 1000,00

Szöveges értékelés:

10000.00FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (tartalékkeret nélkül) HUF, 70%súlyszám, Értékelési pontszám: 88,46, Ért. 
pontszám és súlyszám szorzata: 6192,22 2. M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII
.11.) Kr. 1.mell. IV. 1.rész 2. sor MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai 
gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hó), 4%súlyszám, Értékelési 
pontszám: 100,00, Ért. pontszám és súlyszám szorzata:400,00 3. M2)2 alk. követel.re bemutatott 
szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 3.sor MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max 
.60 hó), 3%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és súlyszám szorzata: 300,00 4. M2)3 
alk.követel.re bemutatott szakembernek a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1.mell. IV. 2.rész 5.sor MV-ÉV (vagy azzal 
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai 
tapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hó), 3%súlyszám, Értékelési pontszám: 30,00, Ért. pontszám és súlyszám 
szorzata: 300,00 5.1. Építéstechnológiai terv: 10%súlyszám, Értékelési pontszám: 50,00, Ért. pontszám és 
súlyszám szorzata:500,00 5.2. Munkaerőterv: 10%súlyszám, Értékelési pontszám: 100,00, Ért. pontszám és 
súlyszám szorzata: 1000,00

Szöveges értékelés:
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.08.10Lejárata:2020.07.30Kezdete:

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:

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:

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:

Építő Munkaerő Kft., adószám:24997964-2-13, alkalmassági követelmény: III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2)3, 
M2)2, ÉLŐ-ENERGIA Kft. adószám:13961091-2-42, alkalmassági követelmény: III. 1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1)
4

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó vállalkozói díj (HUF): 4 549 161 674,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indokai: Az értékelési részszempontok alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő tette, az értékelési részszempontokra tett ajánlati 
tartalmi elemek értékelése alapján az ajánlat 10.000,00 összpontszámot kapott. Ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn, 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlattevő ajánlata érvényes.

25308673207FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő
utca 217

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Őrzés Felvonulási létesítmények Konténer bérlés Mobil WC bérlés C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése Előkészítő 
részfeladatok Területelőkészítési munkák Tereprendezési feladatok Általános tételek Dúcolás, földpartmegtámasztás, további 
infó: VI.1.10)

Építő Munkaerő Kft., adószám:24997964-2-13, ÉLŐ-ENERGIA Kft. adószám:13961091-2-42

2020.07.29

2020.07.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Alvállalkozók igénybevétele: Zsaluzás és állványozás Hulladékgazdálkodás Irtás, föld- és sziklamunka Szivárgóépítés, alagcsövezés 
Síkalapozás Helyszíni beton és vasbeton munka Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb 
kőművesmunka Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése Ácsmunka Vakolás és rabicolás Szárazépítés Tetőfedés Hideg- és 
melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése Fém nyílászáró és 
épületlakatos-szerkezet elhelyezése Üvegezés Felületképzés Szigetelés feladatok Árnyékolók beépítése Közműcsatorna építés 
Közműcsővezetékek és szerelvények feladatai Technológiai, vegyi olajipari Erős,- és gyengeáramú munkák Tűz- és füstvédelemi 
feladatok Megújuló energiahasznosító berendezések beszerzése, telepítése Általános épületgépészeti szig Épületgépészeti csővezeték 
szerelése Épületgépészeti szerelvények feladatai Szellőztetőberendezések telepítésének feladatai Légkondicionáló berendezések 
telepítésének feladatai Beépített szállító- és emelőberendezések Rögzítések, tömítések Akadálymentesítés Tűzvédelem Tűzjelző 
berendezés telepítése Épületautomatika Konyhatechnológia Kertépítészet Út és parkoló MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok 
ellátása MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása Szakipari munkák

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:




