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II.szakasz: Tárgy

Egerszalókon bölcsődei férőhelyek kialakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.egerszalok.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 36474366Fax: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

Egerszalók Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Egerszalókon bölcsődei férőhelyek kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000149552021
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E50 - Bírálati szakasz
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Sáfrány Út 7

Egerszalók HU312 3394

Varga István
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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:

2021.03.10

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

49A 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

Az önkormányzat egy új bölcsőde építését határozta el a tulajdonában lévő 244/1 helyrajzi számú telekingatlanon. Az elképzelés 
szerint itt egy egycsoportos bölcsőde épülne, amely a közelben lévő központi főzőkonyha közelségét kihasználva gazdaságosan 
megvalósítható. Az érintett telek nagysága 901 m2, nagyjából vízszintes, a telken jelenleg nem áll épület. 
A telken megtartandó növényzet nem található. Az épület  tervezett alapterülete: kb. 250 m2, a tervezett helyiségek: az épületben egy 
átadó helységet, mosdót ,fejlesztőszobát, sószobát csoportszobát és a óvoda működéséhez szükséges kiszolgálóhelységeket kell 
elhelyezni. A tervezett épület földszintes kivitelben készül tetőtér beépítéssel. 
épület tetőformája nyereg tető oromfalas kialakítással. 
Beépítési paraméterek: - A telek beépítésére és az épületre vonatkozó mutatószámok a helyszínrajzon vannak feltüntetve, táblázatos 
formában. 
Belső kialakítás 
- A belső kialakításnál a racionális használatra, a közlekedési területek minimalizálására, az egyes funkciók megfelelő elkülönítésére 
törekedtünk. Az épület alapvető funkcionális elrendezése a következő: 
-A községben meglévő központi főzőkonyha, amely a település önkormányzati étkeztetési feladatait teljes egészében el tudja látni, 
oldja meg a bölcsőde étkeztetését is, a gazdasági bejárat és a tálaló itt lesz megtalálható. Az épület gazdasági bejárata egy feljáró 
úton keresztül a bölcsődétől függetlenül megközelíthető. 
-A bölcsőde egy nevelési egységet tartalmaz, amely egy csoportszobából és egy foglalkoztatóból áll. A csoport maximális létszáma 12 
gyermek. 
-A bölcsődés gyermekek szabadban történő altatását nyugatra néző árnyékolható terasz biztosítja. 
-A bölcsőde zöldfelületei a konyhától elkülönítve kerülnek kialakításra. 
-Az épület mellett, a telken belül 3+1(akadálymentes) azaz 4 db parkoló lesz kialakítva. 
-A dolgozók számára a tetőtérben kerül kialakításra a szociális blokk,illetve tároló és a gépészeti helység. 
További információ a mellékelt műszaki dokumentációban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész; XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Nettó ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszám: 10. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 700. 
Vállalt többletjótállás ideje (hónap) Értékelési pontszám: 10. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. 
MV-É alkalmassági követelményt igazoló szakember többlettapasztalata (hónap) Értékelési pontszám:10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. 
Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő) Értékelési pontszám:10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100.

Szöveges értékelés:

1000.00Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő az előírt műszaki, szakmai, pénzügyi alkalmassági követelményeknek megfelelt az Ajánlati  Felhívásban előírtak 
szerint. Az Ajánlattevő ajánlata hiánytalan. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrizte a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is, és megállapította, hogy az ajánlattevő nem tartozik az Ajánlattételi Felhívásban előírt kizáró 
okok hatálya alá, ajánlata közbeszerzési-jogi szempontból érvényes. Ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb 
érvénytelenségi ok. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a benyújtott dokumentumokat, és megállapította, hogy a bemutatott szakember 
szakmai önéletrajza alátámasztja az 2. értékelési részszempontra tett megajánlást. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft): nettó 118 933 295,-     
2. értékelési részszempont: Vállalt többletjótállás ideje  (hónap):  24 hónap 
3. értékelési részszempont: MV-É alkalmassági követelményt igazoló szakember többlettapasztalata (hónap): 50 hónap 
4. értékelési szempont: Teljesítésbe bevont hátrá-nyos helyzetű munkavállalók száma (fő): 3 

11896447215KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
4400 Nyíregyháza, Bujtos Út 14.

Az Ajánlattevő az előírt műszaki, szakmai, pénzügyi alkalmassági követelményeknek megfelelt az Ajánlati  Felhívásban előírtak 
szerint. Az Ajánlattevő ajánlata hiánytalan. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrizte a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is, és megállapította, hogy az ajánlattevő nem tartozik az Ajánlattételi Felhívásban előírt kizáró 
okok hatálya alá, ajánlata közbeszerzési-jogi szempontból érvényes. Ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb 
érvénytelenségi ok. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a benyújtott dokumentumokat, és megállapította, hogy a bemutatott szakember 
szakmai önéletrajza alátámasztja az 2. értékelési részszempontra tett megajánlást. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft): nettó 112 786 825,-     
2. értékelési részszempont: Vállalt többletjótállás ideje  (hónap):  24 hónap 
3. értékelési részszempont: MV-É alkalmassági követelményt igazoló szakember többlettapasztalata (hónap): 80 hónap 
4. értékelési szempont: Teljesítésbe bevont hátrá-nyos helyzetű munkavállalók száma (fő): 4 
Megállapítható volt, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a Thermál Hotel Kft. tette a 
legkedvezőbb ajánlatot.

22795821210Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, 
Szőlő u. 11.

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

7A 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

Igen
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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 ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján 
történik. Az értékelési szempontok és a hozzájuk rendelt súlyszámok: 
 Értékelési szempontok        Súlyszám 
Nettó ajánlati ár (HUF)                70 
MV-É alkalmassági követelményt igazoló szakember többlettapasztalata (hónap)        10 
Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő)        10 
Többletjótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maxi-mum 36 hónap)        10 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 
pont. 
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a Nettó ajánlati ár (HUF) értékelé-si szempont esetében a fordított 
arányosítás. Az értékelés során a legkedvezőbb megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás ehhez képest arányosan 
kap kevesebb pontot. A legkedvezőbb megajánlás a legalacsonyabb érték. A további pontszámok kiosztása az alábbi kép-lettel 
történik: 
P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált)×(Pmax–Pmin)+Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma;  
Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi értéke; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;  
Pmax: a pontskála felső határa (10); 
Pmin: a pontskála alsó határa (0). 
 
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja az MV-É alkalmassági követel-ményt igazoló szakember 
többlettapasztalata (hónap) értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás.  
Az értékelés során a legkedvezőbb megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kap kevesebb 
pontot. A legkedvezőbb megajánlás a legmagasabb érték. 
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján kiköti, hogy a megajánlások értékelésekor a 48 hónap vagy annál kedvezőbb 
(magasabb számú hónap) vállalásokra egyaránt 10 pontot ad. 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban nem jelöl meg szakembert, vagy megjelöl szakembert, de a megjelölt személynek nincs 
releváns szakmai tapasztalata, vagy releváns szakmai tapaszta-lata nem éri el az 1 hónapot, úgy jelen értékelési szempontra 0 értékű 
megajánlást szükséges tennie. Ez esetben az értékelési szempontra a minimális 0 pontot kapja. 
A további pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik azzal, hogy amennyiben a legkedve-zőbb ajánlat tar- talmi értéke a 48 
hónapot meghaladja, az ajánlatkérő az Alegkedvezőbb értéket abban az esetben is csak 48 hónap értékkel veszi figyelembe: 
 
P=(Avizsgált/Alegkedvezőbb)×(Pmax–Pmin)+Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma;  
Alegkedvezőbb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi értéke; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;  
Pmax: a pontskála felső határa (10); 
Pmin: a pontskála alsó határa (0). 
 
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő) 
értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Az értékelés során a legkedvezőbb megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a 
többi megajánlás eh-hez képest arányosan kap kevesebb pontot. A legkedvezőbb megajánlás a legmagasabb érték. 
 Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján kiköti, hogy a megajánlások értékelésekor a 3 fő vagy annál kedvezőbb (magasabb 
számú fő) vállalásokra egyaránt 10 pontot ad. 
Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe nem kíván hátrányos helyzetű munkavállalót bevonni, úgy az értékelési 
szempontra 0 értékű megajánlást szükséges tennie. Ez esetben az értékelési szempontra a minimális 0 pontot kapja. 
A további pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik azzal, hogy amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tar- talmi értéke a 3 főt 
meghaladja, az ajánlatkérő az Alegkedvezőbb értéket abban az esetben is csak 3 fő értékkel veszi figyelembe: 
 
P=(Avizsgált/Alegkedvezőbb)×(Pmax–Pmin)+Pmin 

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:

100

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

Nettó ajánlati ár (HUF) Értékelési pontszám: 9,48. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 663,82. 
Vállalt többletjótállás ideje (hónap) Értékelési pontszám: 10. Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. 
MV-É alkalmassági követelményt igazoló szakember többlettapasztalata (hónap) Értékelési pontszám:10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. 
Teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő) Értékelési pontszám:10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100.

Szöveges értékelés:

963.82KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
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● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

Érvénytelenítés jogcíme:

11125286213Red-Ribbon Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2161 Csomád, Kossuth Lajos Út 79.

Az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e pontja alapján érvénytelen. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a 
közbeszerzési dokumentációban és az ajánlati felhívásban szakmai ajánlat részeként előírt Excel formátumú árazott 
költségvetését és szakmai ajánlatot sem. A hiánypótlási felhívás nem irányulhat az egész szakmai ajánlat pótlására, így az 
ajánlat érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● 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

Érvénytelenítés jogcíme:

12561997213KAS '94 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Palást Utca 21. 
8000/87

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:

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:

Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot Thermál Építő és Szolgáltató Kft. tette, így az eljárás nyertese a Thermál Építő és 
Szolgáltató Kft. 
Az ajánlati ára nettó 112 786 825 Ft, 24 hónap többletjótállás vállalását, valamint MV-É szakember esetében 80 hónap szakmai 
tapasztalatot, 4 fő teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók ajánlott meg az Ajánlattevő. 
Kiválasztás indoka: legjobb ár-érték arányú ajánlat a V.2.2)-5) pontok szerint.

22795821210Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3394 Egerszalók, Szőlő u. 
11.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

épületgépészet, falazás és egyéb kőműves munka, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa-és műanyag szerkezet elhelyezése, felületképzés, megújuló energia

jelenleg nem ismert
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2021.06.21Lejárata:2021.06.11Kezdete:

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:

Az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e pontja alapján érvénytelen. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a 
közbeszerzési dokumentációban és az ajánlati felhívásban szereplő teljes, hiánytalan dokumentációt, melyet hiánypótlási 
felhívás keretében sem pótolt.

Érvénytelenség indoka:

● 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

Érvénytelenítés jogcíme:

26096894209MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4028 Debrecen, 
Kassai Út 129

Az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e pontja alapján érvénytelen. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a 
közbeszerzési dokumentációban és az ajánlati felhívásban szereplő köztartozás mentes igazolását, 30 napnál nem régebbi NAV 
igazolást.  A hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságát nem pótolta.

Érvénytelenség indoka:

● 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

Érvénytelenítés jogcíme:

26253899242Stratton Capital Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1063 
Budapest, Szinyei Merse Utca 10

Az ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e pontja alapján érvénytelen. Az ajánlattevő nem nyújtotta be a 
közbeszerzési dokumentációban és az ajánlati felhívásban szakmai ajánlat részeként előírt Excel formátumú árazott 
költségvetését és szakmai ajánlatot sem. A hiánypótlási felhívás nem irányulhat az egész szakmai ajánlat pótlására, így az 
ajánlat érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

2021.06.10

2021.06.10
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az Ajánlati Felhívás V.2.) 16. pontja alapján a Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (5) bek. alapján 
végezte el, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben az 1. és a 2. legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében 
végezte el a bírálatot. 
A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: 
Globál és Globál Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Nettó ajánlati ár (HUF)     128 484 860     
Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 36 
MV-É alkalmassági követelményt igazoló szakember többlettapasztalata (hónap) 48 
Teljesítésbe bevont hátrá-nyos helyzetű munkavállalók száma (fő): 10 
 
A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás indokolására nem volt szükség. A Kbt. 71. § (11) 
bekezdése alapján számítási hiba kijavítására nem került sor. A műszaki szakértők szerint az árazott költségvetések megfelelőek. 
Az eljárás eredményes, mivel a rendelkezésre álló pályázati forrás mellé kiegészítő fedezet biztosításáról döntött az Ajánlatkérő a 
gazdaságilag legelőnyösebb, értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlat esetében.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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