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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Nem

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.helikonkastely.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
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000492182020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Közjogi szervezet

Szabadidő, kultúra és vallás

Épületek jókarbantartása,korszerűsítése,felújítása

Építési beruházás

A II.1.3) A szerződés tárgya: „Helikon Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyes épületek belső és külső jókarbantartási, korszerűsítési, 
felújítási, valamint védelmi rendszer kiépítési munkálatai” - 1. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely 
belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület homlokzat karbantartási, és bádogozási, tetőjavítási, valamint a nyílászárók 
festési munkálatainak elvégzése. - 2. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt 
nyilvántartott Kastély épület Kazánházának korszerűsítési munkálatainak elvégzés. - 3. részajánlat: 8360 Keszthely, Pál utca 1. szám 
alatti, Keszthely belterület 1687/1. hrsz. alatt nyilvántartott Vadászati múzeum hűtőkör és fűtőkör vonalvezetésének átalakítása, fan 
coil berendezések és folyadékhűtő cseréjéhez szükséges munkálatok elvégzése. - 4. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám 
alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület könyvtárába automatikus gázzal oltó berendezések telepítése. 
- 5. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület Északi 
szárnyában található WC helyiségek felújítási munkálatainak elvégzése. 1. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, 
Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület homlokzat karbantartási, és bádogozási, tetőjavítási, valamint a 
nyílászárók festési munkálatainak elvégzése. Főbb mennyiségek: A homlokzat karbantartási és bádogozási, tetőjavítási munkálatok 
körében: - Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m 
pallószálszéleséggel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 KN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv 
szerint. 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel. 12,00 m 
munkapadló magasságig - Konzolos állvány készítése 2,00 kN/m² terhelhetőséggel. 1,00 m kinyúlással, homlokzati fém keretes 
állványra, a járófelület belső szélesítéséhez, 0,35 m szélességben Krause konzolos állvány 2,00 kN/m² terhelhetőséggel. 1,00 m 
kinyúlással, a járófelület belső oldalon történő szélesítéséhez, 0,35m szélességben - Védőtető készítése, gyalogos forgalomfolyosó 
keretes állványrendszernél - Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból - Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal - Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, 
konténer szállítás nélkül - Vakolat leverése 2,5 cm vastagságtól homlokzaton oldalfalon, mennyezeten , vagy fej felett ferde felületen - 
Homlokzatvakolat készítése profilos kváderképzéssel, Hvh10-me, külső vakoló cementes habarccsal, 3- 5 cm nutázási szélességgel - 
Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt - Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok 
vakolatfelújításához Schomburg THERMOPAL-SP előfröcskölő THERMOPAL légpórusos WTA szárítóvakolathoz - Vakolat simítása, 
előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által 
megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) Remmers SP TOP Q2 (Feinputz) WTA ásványi simító vakolat, 0408:3,9 kg/m² 3mm-es 
rétegvastagságnál - Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 
31-50 cm kiterített szélességig. hiánypótlás 5-25% között - Homlokzati nyíláskeret javítása, sarok-összedolgozással 15 cm kiterített 
szélességig, hiánypótlás 5-25% között - Sóközömbösítő folyadék kétszeri felhordása előkészített felületre (fluátozás), száradás utáni 
sókiválás letakarításával Caparol Histolith Fluat kül -és beltérben vizes fluat vakolatok előkészítéséhez, vakolatok felületének 
semlegesítéséhez, új vakolatok zsugorodások kezeléséhez, régi ásványi vakolatoktól és bevonatoktól történő tisztításhoz - Terméskő 
felületek tisztítása, por, korom, városi szennyeződések eltávolítása nagynyomású (110- 130bar) vízsugárral történő lemosással, 
homlokzattisztító pasztával, nagypórusú sima felületű kő esetén Remmers Schmutzlöser korom, szennyeződés oldó és tisztitó, vizes 
lemosó oldattal - Külső felületeknél festés előkészítése, glettelés, egykomponensű homlokzati glettanyaggal, vakolt felületen, tagolt 
felületen Caparol Cap-elast Risspachtel plaszto-elasztikus glettanyag, épületfizikai repedések kitöltésére, fehér vakolt felületeken, 
különböző épületszerkezeteken - Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, 
szilikon bázisú mélyalapozóval, tagolt felületen - Repedt falfelületek vagy hordképes homlokzatbevonatok alapozása, szálerősített 
repedésáthidaló alapozófestékkel, tagolt felületen Caparol Fibrosil felületegalizáló, repedésáthidaló, szálerősített alapozó festék, fehér 
- Műemléki homlokzathoz, szol-szilikát festések, alkáli vízüveg és kova-szol kötőanyagú, új vagy régi megtisztított vakolaton, két 
rétegben, előkészített alapfelületen - Műemléki homlokzathoz, szol-szilikát festések, alkáli vízüveg és kova-szol kötőanyagú, új vagy 
régi megtisztított vakolaton, két rétegben, előkészített alapfelületen, tagolatlan, durva felületen - Hajlatbádogozás, élbádogozás 
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- 1. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület 
homlokzat karbantartási, és bádogozási, tetőjavítási, valamint a nyílászárók festési munkálatainak elvégzése. Főbb mennyiségek: A 
homlokzat karbantartási és bádogozási, tetőjavítási munkálatok körében: - Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m pallószálszéleséggel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 KN/m2 terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint. 6,01-12,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati 
keretállvány 0,75 m padlószélességgel. 12,00 m munkapadló magasságig - Konzolos állvány készítése 2,00 kN/m² terhelhetőséggel. 
1,00 m kinyúlással, homlokzati fém keretes állványra, a járófelület belső szélesítéséhez, 0,35 m szélességben Krause konzolos állvány 
2,00 kN/m² terhelhetőséggel. 1,00 m kinyúlással, a járófelület belső oldalon történő szélesítéséhez, 0,35m szélességben - Védőtető 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45443000-4

45442300-0

45261910-6

45261310-0

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. rész: HomlokzatII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés 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)

62 851 012Érték:

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

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

minősített ötvözött horganylemezből - Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből (40 cm) 
- Fémlemez szegény bontása és fémlemez szegély készítés lemez szalagból. - Szegélyek, párkány könyöklők bontása és készítése - 
Fémlemez szegély deponálása és elszállítása A Kastély épület homlokzati nyílászáróinak festése 3 típusú ablakra vonatkozóan. 
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.1.10) pontban.

Magyarország közigazgatási területe, 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
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Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

701. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF)

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)

készítése, gyalogos forgalomfolyosó keretes állványrendszernél - Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból - Építési 
törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal - Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása kézi erővel, 
önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül - Vakolat leverése 2,5 cm vastagságtól homlokzaton oldalfalon, mennyezeten
, vagy fej felett ferde felületen - Homlokzatvakolat készítése profilos kváderképzéssel, Hvh10-me, külső vakoló cementes habarccsal, 3-
5 cm nutázási szélességgel - Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt - Szellőző, szárító vakolat 
alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához Schomburg THERMOPAL-SP előfröcskölő THERMOPAL légpórusos WTA 
szárítóvakolathoz - Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig 
kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) Remmers SP TOP Q2 (Feinputz) WTA ásványi simító vakolat, 
0408:3,9 kg/m² 3mm-es rétegvastagságnál - Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és 
csatlakozás-összedolgozással, 31-50 cm kiterített szélességig. hiánypótlás 5-25% között - Homlokzati nyíláskeret javítása, 
sarok-összedolgozással 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között - Sóközömbösítő folyadék kétszeri felhordása 
előkészített felületre (fluátozás), száradás utáni sókiválás letakarításával Caparol Histolith Fluat kül -és beltérben vizes fluat vakolatok 
előkészítéséhez, vakolatok felületének semlegesítéséhez, új vakolatok zsugorodások kezeléséhez, régi ásványi vakolatoktól és 
bevonatoktól történő tisztításhoz - Terméskő felületek tisztítása, por, korom, városi szennyeződések eltávolítása nagynyomású (110-
130bar) vízsugárral történő lemosással, homlokzattisztító pasztával, nagypórusú sima felületű kő esetén Remmers Schmutzlöser 
korom, szennyeződés oldó és tisztitó, vizes lemosó oldattal - Külső felületeknél festés előkészítése, glettelés, egykomponensű 
homlokzati glettanyaggal, vakolt felületen, tagolt felületen Caparol Cap-elast Risspachtel plaszto-elasztikus glettanyag, épületfizikai 
repedések kitöltésére, fehér vakolt felületeken, különböző épületszerkezeteken - Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó 
falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, szilikon bázisú mélyalapozóval, tagolt felületen - Repedt falfelületek vagy hordképes 
homlokzatbevonatok alapozása, szálerősített repedésáthidaló alapozófestékkel, tagolt felületen Caparol Fibrosil felületegalizáló, 
repedésáthidaló, szálerősített alapozó festék, fehér - Műemléki homlokzathoz, szol-szilikát festések, alkáli vízüveg és kova-szol 
kötőanyagú, új vagy régi megtisztított vakolaton, két rétegben, előkészített alapfelületen - Műemléki homlokzathoz, szol-szilikát 
festések, alkáli vízüveg és kova-szol kötőanyagú, új vagy régi megtisztított vakolaton, két rétegben, előkészített alapfelületen, 
tagolatlan, durva felületen - Hajlatbádogozás, élbádogozás minősített ötvözött horganylemezből - Kéményszegély szerelése 
keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből (40 cm) - Fémlemez szegény bontása és fémlemez szegély készítés 
lemez szalagból. - Szegélyek, párkány könyöklők bontása és készítése - Fémlemez szegély deponálása és elszállítása A Kastély épület 
homlokzati nyílászáróinak festése 3 típusú ablakra vonatkozóan. Ablakok típusai: I. 23,2 m2 9 db II. 15,8 m2 8 db III. 5,2 m2 5 db - 
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), 
tagolt felületről - Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái, fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, félolajjal, tagolt 
felületen félolaj beeresztő és pórustömítő - Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái, simító tapaszolás fafelületen, egyszeri 
és minden további, tagolt felületen Remmers-Epoxi Holzersatzmasse epoxi bázisú faanyag pótló massza, szürke - Külső fafületek 
alapmázolása, lenolajkence és polimerizált lenolajbázisú olajfestékkel, tagolt felületen - Külső felületek fedőmázolása, lenolajkence és 
polimerizált lenolajbázisú olajfestékkel, eresz, tornác, homlokdeszka és faredőnyök felületén További részl. a közb. dok.-ban és a 
tervdokumentációban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Igen

2. Az előírt 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (hónap); Legkedvezőbb szint 
12 hónap, Legkedvezőtlenebb 0 hónap

10

3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata: 20

3.1.AT vállalja, h. bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,aki 
rendelkezik szakmai tapasztalattal homlokzat javítás és/vagy karbantartás és/vagy
építési munkák kivitelezésében (igen/nem)

10

3.2. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik nyílászáró festés során szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

- 2. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület 
Kazánházának korszerűsítési munkálatainak elvégzése. Főbb mennyiségek: A meglévő földgáz tüzelésű kazántestek cseréje a 
szükséges átalakításokkal, kiegészítő berendezések, elzáró szerelvények és hőleadók cseréje a jelenlegi nyomásviszonyok megtartása 
mellett. A füstgáz elvezetéseknél kondenzvíz folyás megszüntetése. Munka részét képezze: - Kazán testek cseréje a hozzá tartozó és 
szükséges szerelvényekkel együtt, folyamatszabályzós gázégővel - 400 kW-os Hoval Max 3 kazántest Riello RS45 M/BLU vagy azzal 
egyenértékű gázégővel szerelve - 300 kW-os Hoval UNO 3 kazántest Riello RS35M/BLU vagy azzal egyenértékű gázégővel szerelve - 
200 kW-os Hoval UNO 3 kazántest Riello RS25M/BLU vagy azzal egyenértékű gázégővel szerelve - Meglévő kazánvédő szivattyú (Wilo 
TOP S 40/7) cseréje kiváltó, frekvenciaváltós típusra. - Főköri szivattyú (Wilo 100/0,5-12) cseréje kiváltó, frekvenciaváltós típusra - 
Főköri osztó elzáró szerelvények cseréje. - Főköri visszatérő szerelvények cseréje. - Ürítő szerelvények cseréje. - Automata légtelenítők
kiépítése. - Fűtési kör elzáró szerelvények cseréje. - Fűtési kör szivattyú (Wilo S65/80 r) cseréje kiváltó, frekvenciaváltós típusra. - 
Melegvíz kör szivattyú (Grundfos upc 65-60) cseréje kiváltó, frekvenciaváltós típusra. - Főköri visszatérő szerelvények cseréje: - HMV 
hőcserélő oldalon lemezes hőcserélő (250 kW) tisztítása - HMV hőcserélő oldalon szivattyú (1 db TOP S 30/10, 1 db TOP S 40/7) 
cseréje kiváltó, frekvenciaváltós típusra. - HMV hőcserélő oldalon szerelvények cseréje. - É-i szárny, igazgatóság kör szivattyú (WILO 
25/7) cseréje kiváltó, frekvenciaváltós típusra. - Új osztó-gyűjtő kialakítása a nem működő ágak kiiktatásával - É-i szárny, igazgatóság 
kör szerelvények cseréje. - Nyitott tágulási tartály megemelése, szükséges átalakításokkal. További részl. a közb. dok.-ban és a 
tervdokumentációban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45331110-0

45331000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész: KazánházII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.9) További információ:

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

Nem

Nem

Magyarország közigazgatási területe, 8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Igen

2. Az előírt 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (hónap); Legkedvezőbb szint 
12 hónap Legkedvezőtlenebb 0 hónap

10

3.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 20

3.1. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik épületgépészeti kivitelezői szakmai tapasztalattal (igen/nem);

10

3.2. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik gázkészülékszerelés során szerzett szakmai tapasztalattal (igen/

10
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

- 3. részajánlat: 8360 Keszthely, Pál utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 1687/1. hrsz. alatt nyilvántartott Vadászati múzeum 
hűtőkör és fűtőkör vonalvezetésének átalakítása, fan coil berendezések és folyadékhűtő cseréjéhez szükséges munkálatok elvégzése. 
Főbb mennyiségek: A kiállítási csarnokban a kivitelezéskor 10 db. fan coil a mennyezeten lett elhelyezve, melyből 4 db nem működik, 
cseréjük és áthelyezésük szükséges. A földszinten található fegyveres biztonsági őrség szobájában lévő fancoil cseréje és áthelyezése 
szükséges. Folyadékhűtő cseréje darus autóval valósítható meg. Munka részét képezze: - Aquatherm szigetelt csőhálózat kiépítése új 
nyomvonalon DN50-DN25 idomokkal 4 ágvezeték kialakításával - meglévő fancoilok bontása és áthelyezése - Aquatherm vagy azzal 
egyenértékű gerinc és fan coilok közötti új bekötő szakaszok kiépítése a következők szerint: mofém elzáró szerelvények (4db); 
csepegésmentes tömítés nélküli csatlakozások (16db); csőhéj szigetelés; cseppvíz bekötések és gerinc kiépítése - Négycsöves, 
burkolatos, mennyezet alá szerelhető fan coil berendezés Qt:7,1 kW - Négycsöves, burkolatos, mennyezet alá szerelhető fan coil 
berendezés Qt:7,1 kW (Őrség helyiségében szerelve) - Climaveneta Necs/B 0352 kiváltás 30%-kal megnövelt hűtési kapacitással, 
ikerszivattyúval hidraulika modullal WINDEX LXA 393-P-K2 meglévő cseréje - leválasztás primer-szekunder körre, fagyállózva lemezes
hőcserélővel, szekunder szivattyúval További részl. a közb. dok.-ban és a tervdokumentációban található. Konkrét típus, gyártmány 
esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést kell érteni.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45331000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 3. rész: MúzeumII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.9) További információ:

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. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

nem)

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Magyarország közigazgatási területe, 8360 Keszthely, Pál utca 1.

Igen

2. Az előírt 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (hónap); Legkedvezőbb szint 
12 hónap Legkedvezőtlenebb 0 hónap

10
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- 4. részajánlat: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület 
könyvtárába automatikus gázzal oltó berendezések telepítése. Főbb mennyiségek: A terem sajátossága miatt a kézi 
porral-oltókészülékek használata – egy esetleges tűz esetén – hatalmas károkat okozna a tűz okozta károkon felül. Csőrendszert, 
pumpákat, gépészeti eszközöket nem igénylő, nem túlnyomásos, kémiai oltást végző, teljesen környezetbarát oltóanyaggal, vezeték 
nélküli érzékelőkkel működő rendszer kiépítése szükséges, amire 5 év garanciát 15 év élettartamot biztosítanak. Oltóközpont kerüljön 
elhelyezésre egy szomszédos helyiségben. Az oltás indítására és leállítására egy-egy kapcsoló kerüljön elhelyezésre, továbbá az 
oltógenerátorok indításáról egy fénytábla és egy hangjelző adjon jelzést. Az oltórendszer megbízhatóságának magasfokúnak kell lennie

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45350000-5

45343210-8

45343200-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 4. rész: KönyvtárII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.9) További információ:

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. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

3.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata: 20

3.1. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik fancoil berendezés szerelése során szerzett kivitelezői szakmai 
tapasztalattal (igen/nem)

10

3.2. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik folyadékhűtő telepítés során szerzett szakmai tapasztalattal (igen/
nem)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Magyarország közigazgatási területe, 8360 Keszthely, Kastély utca 1. , 2008 hrsz.
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45453100-8

45350000-5

45317000-2

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - 5. rész: WC helyiségekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.9) További információ:

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. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF)

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)

. A meglévő tűzjelző rendszerhez való csatlakoztatása nem javasolt. Oltórendszer részét képezze: - oltógenerátor - soroló egység - 
oltóközpont + kezelő egység - optikai füstérzékelő (vezeték nélküli) - hangjelző - oltás jelző pan tábla - indítás jelzésadó - leállító 
jelzésadó - tűzálló kábelezés - akkumulátor - rögzítőelemek - erősáramú kábelezés További részl. a közb. dok.-ban és a 
tervdokumentációban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Igen

2. Az előírt 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (hónap); Legkedvezőbb szint 
12 hónap Legkedvezőtlenebb 0 hónap

10

3.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata: 20

3.1.Ajánlattevő vállalja,hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik tűzvédelmi rendszer kialakítása és/vagy kivitelezése során 
szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem)

10

3.2.Ajánlattevő vállalja,hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik gázzal oltó berendezés szerelése és/vagy kivitelezése során 
szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

5.rész: 8360 Keszthely, Kastély utca 1. szám alatti, Keszthely belterület 2008 hrsz. alatt nyilvántartott Kastély épület Északi 
szárnyában található WC helyiségek felújítási munkálatainak elvégzése A Kastély épületének az É-i szárnyában található illemhelyeket 
kell felújítani.A ’80-as években kerültek kialakításra. Jelenlegi elrendezés szerint kell az új WC kabinrendszereket, épületgépészeti 
elemeket elhelyezni.Új szennyvíz, vízellátás, villamos és szellőzőrendszer szükséges. Munka részét képezze: -Építési törmelék 
konténeres elszállítása,lerakása,lerakóhelyi díjjal 3 m³-es konténerbe -Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása kézi 
erővel,önálló munka esetén elszámolva,konténer szállítás nélkül -Mosdó tartó pultok részére falazat készítés, pórusbeton termékekből,
nútféderes elemekből, 10 cm vastagságban, legalább 60 cm hosszban,kézi falazóelemből,vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva (
fugavastagság 2,5mm) YTONG Classic elemekből,vékonyágyazatú falazóhabarcs -Boltozatok,födémáttörések helyreállítása, 0,1 m² 
felületig, tégla szerkezetű födémben -Vakolatok pótlása,keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,10 cm szélességig -Lapburkolatok bontása
,fal-,pillér-és oszlopburkolat,bármely méretű mozaik,kőagyag és csempe -Kőlap burkolatok bontása,padlóburkolat kemény mészkőből,
márványból 3-6 cm vastagság között -Egyéb bontások,ragasztott szegélykő bontása -Padlóburkolat készítése,mattcsiszolt vagy 
fényezett felülettel,3 cm lapvastagságig,2 cm vtg. száraz ágyazóhabarcsba fektetve, kemény mészkőből vagy márványból,szabályos 
rakással szabályos padlóburkoló lap 30x30x2 cm vtg. tardosi vörös márvány, fényezett,Sopro DM610 transzcementkötésű 
burkolóhabarcs -Padlóburkolat készítése,többlet,ágyazó szárazhabarcsra, minden további 1 cm vastagságért Sopro DM 610 
transzcementkötésű burkolóhabarcs,kész esztrich szűrőbeton/átszivárogtató habarcs,kül -és beltérre, természetes kövek,ill. csempék 
és járólapok kültéri fektetéséhez,a különleges szűrőréteg által egy különösen vízáteresztő habarcságy képezhető,amelynek 
jelentéktelen a kapilláris szívóhatása,ez megbízhatóan megakadályozza a víz által okozott károkat,mint pl. a fagyás okozta 
kivirágzásokat és szerkezeti roncsolásokat balkonokon,teraszokon,lépcsőkön illetve egyéb kültéri építményeken -Lábazatburkolat 
készítése,egyenes,egysoros kivitelben,ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, kőagyaglapból. 10x10 cm-es, 10 cm szélességben -
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő 
alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Keragrip Eco tapadásnövelő alapozó, tömöt nedvszívó és nem nedvszívó 
aljzatokhoz -Fal-, pillér és oszlopburkolat hordószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító
felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban KERAKOLL Keralevel Eco LR gyorskötő aljzatkiegyenlítő habarcs 
egyenetlen felületekre, padlóra és falra, 1-25 mm, 2 óra múlva burkolható -Fal-,pillér,oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 
25x25-40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke -Diletációs és 
csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben Baumacol Silikon - ecetsavas, 
ellasztikus, penészedésálló töm. Anyag (fehér, szürke, színes, átlátszó) -Fa- vagy műanyagvázas fal bontása -Szerelt jellegű 
WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm
széles válaszfallal Elegant 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, és kettes kabin, 270 cm
széles előlap 2 ajtóval, 1db 120 cm széles válaszlapfallal -Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték
lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen -Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése 
zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel) bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban 
tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban -Falfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 
régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről -Normál nem egyenletes 
nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen 
Techno-Wato KESTON AC betonfesték alapozó, utókezelő szer -Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel 
hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColot Opticryl Matt 
fehér, matt latexfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló -Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 
alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100 -Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) 
oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, krém 420 -Gépészeti szerelvények bontása, új hálózat 
kiépítése (nyomó vezeték, ejtő vezeték rendszer) alagsori rákötéssel, födém áttörésekkel, új szerelvények beépítésével -Meglévő 
rendszer bontása, új szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör 
rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése, 
áramvédő bekötése -Tartozékok, aljzatok levédése, közlekedési útvonalak takarítása További részl. a közb. dok.-ban és a tervd.-ban 
található.Konkrét típus,gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez 
esetben "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell érteni.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Magyarország közigazgatási területe, 8360 Keszthely, Kastély utca 1. 2008 hrsz

Igen

2. Az előírt 24 hónapon felül vállalt jótállás mértéke (hónap); Legkedvezőbb szint 
12 hónap Legkedvezőtlenebb 0 hónap

10

3.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata: 20
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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:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

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

Innovációs partnerség

Versenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

NemNyílt 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:

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. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

3.1. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik építőipari kivitelezői szakmai tapasztalattal (igen/nem)

10

3.2. Ajánlattevő vállalja, hogy bevon a teljesítésbe legalább 1 fő olyan szakembert,
aki rendelkezik hidegburkolás során szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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HUFPénznem:

19 686 893A 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:13772073220A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 309939931Telefon:tudorkft@keszthelynet.huE-mail:

Fodor Utca 44Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
14894024

Nemzeti azonosítószámKeszthelyi Tudor Fa és Építőipari Szakképző KftHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.07.01V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - 1. rész: HomlokzatRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

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

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)

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

Nem

Igen
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HU223NUTS-kód:HévízVáros:MagyarországOrszág:8380Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
36271476

Nemzeti azonosítószámGermatherm Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

13772073220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fodor Utca 44Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
14894024

Nemzeti azonosítószámKeszthelyi Tudor Fa és Építőipari Szakképző KftHivatalos név:

65932704240Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Csokonai Utca 4 Fsz /1Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:HévízVáros:MagyarországOrszág:8380Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
81971161

Nemzeti azonosítószámTóth István ErnőHivatalos 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

gépész, elektromos

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

IgenValószínűsíthető 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)
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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:

18 223 612A 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:11354516220A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 309399553Telefon:ratherm96k@gmail.comE-mail:

Kócsag Utca 4.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
93497585

Nemzeti azonosítószámRá-Therm '96 Tüzeléstechnikai és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.07.01V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

2 - 2. rész: KazánházRész száma, elnevezése:

13864774220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Utca 3.Egyéb cím adatok:

Igen
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3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.07.02V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

3 - 3. rész: MúzeumRész száma, elnevezése:

11133348220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Gagarin Út 15/b.Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
30330892

Nemzeti azonosítószám"HELIKONTHERM" Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

10967782213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szadai Út 13Egyéb cím adatok:

HU120NUTS-kód:VeresegyházVáros:MagyarországOrszág:2112Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
97427470

Nemzeti azonosítószámLZ Thermotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Hivatalos név:

11354516220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kócsag Utca 4.Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
93497585

Nemzeti azonosítószámRá-Therm '96 Tüzeléstechnikai és Szolgáltató Kft.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

Igen
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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:

17 540 400A 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:20655468220A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 706162108Telefon:adminisztracio@kilmaduo.huE-mail:

Kölcsey Ferenc Utca 23Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU223NUTS-kód:AlsópáhokVáros:MagyarországOrszág:8394Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
60334707

Nemzeti azonosítószámKlíma Duó BTHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
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V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

5 - 5. rész: WC helyiségekRész száma, elnevezése:

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - 4. rész: KönyvtárRész száma, elnevezése:

12733446218Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Nagy Lajos király Utca 1Egyéb cím adatok:

HU222NUTS-kód:SzombathelyVáros:MagyarországOrszág:9700Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
41924220

Nemzeti azonosítószámDobosi Épületgépészeti és Építőipari Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

13864774220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Utca 3.Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:HévízVáros:MagyarországOrszág:8380Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
36271476

Nemzeti azonosítószámGermatherm Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

20655468220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kölcsey Ferenc Utca 23Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:AlsópáhokVáros:MagyarországOrszág:8394Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
60334707

Nemzeti azonosítószámKlíma Duó BTHivatalos 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:

Nem

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.

Igen
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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

gépész, elektromos

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

IgenValószínűsíthető 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:

7 400 107A 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:13772073220A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 309939931Telefon:tudorkft@keszthelynet.huE-mail:

Fodor Utca 44Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
14894024

Nemzeti azonosítószámKeszthelyi Tudor Fa és Építőipari Szakképző KftHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.07.01V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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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:

2020.05.22

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

13864774220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Madách Utca 3.Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:HévízVáros:MagyarországOrszág:8380Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
36271476

Nemzeti azonosítószámGermatherm Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

13772073220Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fodor Utca 44Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:KeszthelyVáros:MagyarországOrszág:8360Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
14894024

Nemzeti azonosítószámKeszthelyi Tudor Fa és Építőipari Szakképző KftHivatalos név:

65932704240Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Csokonai Utca 4 Fsz /1Egyéb cím adatok:

HU223NUTS-kód:HévízVáros:MagyarországOrszág:8380Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
81971161

Nemzeti azonosítószámTóth István ErnőHivatalos 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):
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.07.09

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




