
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth utca 17-19. 

Város: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program 

keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó 

uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt.  

Zalaegerszegen jelenleg egy uszodaépület működik, így az uszodafejlesztési beruházás megvalósításának 

időszaka alatt is szükséges a vízfelület biztosítása az úszók igényeinek kielégítésére. A beruházás ütemezett 

módon történő megvalósítását tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció. 

Meghatározó paraméterek: 

- Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi 

sportesemények lebonyolítására is alkalmas.  

- A pinceszint +földszint + tetőszint szintelrendezésű uszodaépület vasbeton CFA cölöp- és síkalapozással, 

jellemző tartószerkezete monolit és előregyártott vasbeton, a versenymedence lefedése 38,15 m fesztávú acél 

rácsos tartóval készül. A monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 4723 m3 és az acél 

tartószerkezetek összesen 228,5 tonna mennyiségben készülnek. Az épület fő lefedése magas trapézlemez 

borításon kivitelezett hőszigetelés és félkemény PVC lemez csapadékvíz elleni lemezszigetelés, 2734,82 m2 

felülettel. 

- Az új medencék összesített vízfelülete 1852 m2, mely a kültéri medence 406,95 m2-es, a tanmedence: 

175,57 m2-es, a merülő medence 10 m2-es és a versenymedence 1259,32 m2-es felületéből adódik össze. 

- Az új városi uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy melegvizes tanmedencével, egy kültéri 

medencével, valamint a kapcsolódó építési munkákkal (építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú 

épületvillamossági, felvonó szerelési, sporttechnológiai, teljes körű akadálymentesítési, konyhatechnológiai) 

és létesítményekkel (közműépítés, út-, járda- és parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi 

létesítmények építése, környezetrendezési munkák) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg. 

- Ütemek ismertetése: 

I. ütem - Létesítmény-1: a meglévő kültéri medence bontása, kútfúrás és az új kültéri medence építése, 

• gépészeti terek nettó 493,35 m2 alapterülettel, 

• kültéri medence 407 m2 alapterülettel és medence körüljáró burkolatok 910 m2, 

• a vízilétesítmények megszüntetése és építése keretében egy darab rétegvíz kút megszüntetésre kerül, 

valamint egy darab hidegvízkút, 250 m-es fúrásmélységgel és egy darab termálvízkút, 1100 m-es 

fúrásmélységgel létesül. 

II. ütem - Léttesítmény-2: a meglévő uszodaépület elbontása, ezalatt a kültéri medence működését ideiglenes 



sátorfedés és ideiglenes öltözők biztosítják, valamint az új uszodaépület építése, 

• nettó alapterülete 8069,22 m2, háromszintes, 270 fős lelátóval ellátott. 

III. ütem - Léttesítmény-3: strandépület felújítása, összesen nettó 364,31 m2 alapterülettel. 

- Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas). 

- Napelemes rendszer kiépítése 50,88 kWp DC oldali villamos teljesítménnyel. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás 

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

körülmények ismertetése: --- 

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

körülmények ismertetése: --- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 073-161083 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5728/2018 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 099-225465 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8558/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) --- 

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

ismertetése: 2--- 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: --- 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 



V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 

ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

- Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. 

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. 

Adószáma: 10738885-2-20 

Nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül): 8.868.639.790 Ft 

 

- Ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 

Székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 13. 

Adószáma: 11121426-2-08 

Nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül): 9.099.099.278 Ft 

 

Alkalmassága indokolása: Ajánlattevőkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok, az ajánlatokban benyújtott nyilatkozatok, köztük az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumokba (EEKD) foglalt nyilatkozatok alapján az ajánlattevők megfelelnek az 

ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, ajánlattevők a szerződés teljesítésére 

alkalmasak, ajánlataik érvényesek.  

A ZÁÉV Építőipari Zrt. a kizáró okok fenn nem állásának igazolását és az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolásait már az ajánlatában benyújtotta. A Fertődi Építő és 

Szolgáltató Zrt. ajánlattevő esetében a Kbt. 69. § szerinti igazolások bekérésére nem került sor.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 

adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára 

pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A szempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

ZÁÉV Építőipari Zrt. Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 



 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Fenntarthatósági terv kidolgozottsága  

Ajánlattevő 

neve 

A három zsűritagtól 

kapott pontszámok az 1. 

pontra  

A három zsűritagtól 

kapott pontszámok a 2. 

pontra 

Ért. 

pontszám 

(összesített 

pontszámok 

tagonkénti 

átlaga) 

 

Súlyszám 
Ért. pontszám és 

súlyszám szorzata 

1. tag 2. tag 3. tag 1. tag 2. tag 3. tag 

ZÁÉV 

Építőipari 

Zrt. 
300 300 300 300 300 300 600 30 42000 

Fertődi Építő 

és Szolgáltató 

Zrt. 
72 72 72 56 56 56 128 30 3840 

 

Ajánlattevő neve és a három zsűritagtól kapott pontszámok az 1. a)-f) és 2. a)-f) alpontokra 

 

ZÁÉV Építőipari Zrt. Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 

1. tag 2. tag 3. tag 1. tag 2. tag 3. tag 

1. a) 50 50 50 0 0 0 

1. b) 50 50 50 0 0 0 

1. c) 50 50 50 16 16 16 

1. d) 50 50 50 16 16 16 

1. e) 50 50 50 0 0 0 

1. f) 50 50 50 40 40 40 

Értékelési 

pontszám 

Ért. 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Ért. pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

1.  Nettó vállalkozói díj 

(tartalékkeret nélkül) 
70 600 42000 584,8 40936,24 

2. Fenntarthatósági 

tervkidolgozottsága 
30 600 18000 128 3840 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként   
60000 44776,24 



Össz. 300 300 300 72 72 72 

2. a) 50 50 50 0 0 0 

2. b) 50 50 50 0 0 0 

2. c) 50 50 50 24 24 24 

2. d) 50 50 50 0 0 0 

2. e) 50 50 50 0 0 0 

2. f) 50 50 50 32 32 32 

Össz. 300 300 300 56 56 56 

 

ZÁÉV Építőipari Zrt. 

 

1. zsűritag: 

1) A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi környezetterhelési 

elemek figyelembevételével 

Az Ajánlattevő bemutatja a kivitelezés helyszínét, a jelenlegi állapotot. A környezetterhelési elemek 

figyelembevételével részletesen ismerteti  a terhelések csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket, és 

megadja az elvárt mennyiségi adatokat (zajterhelés legnagyobb mértéke, vízfelhasználás csökkentésének 

mértéke, porterhelés legnagyobb mértékének számszaki meghatározása, "bolygatott" területek nagysága, 

stb.). A megadott értékeket részletes számításokkal alapozta meg, megadva a környezeti hatások 

hatásterületét is. Az Ajánlattevő bemutatja a szállítás környezeti hatásait, valamint a munkaterületen belüli 

közlekedési utak együttes hosszát. 

 

2) A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi 

környezetterhelési elemek figyelembevételével 

A kivitelezés helyszínén kívül tervezett intézkedések minden környezetterhelési elem esetén meghatározásra 

kerültek, figyelembe véve az intézkedések bevezetésének szükségességét alátámasztó adatokat, jellemzőket. 

Az Ajánlattevő megadta az elvár mennyiségi adatokat is. Az Ajánlattevő külön meghatározta az 

anyagszállítási útvonalakat, valamint a hulladékszállítási útvonalat.  

A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések meghatározása a környezetterhelési elemek esetén 

megfelelők. 

 

2. zsűritag: 

1) A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi környezetterhelési 

elemek figyelembevételével 

A pályázó által benyújtott fenntarthatósági terv, a kivitelezés helyszínére vonatkozóan tartalmazza a 

környezetterhelési elemekre tervezett legalább hat intézkedést. A pályázó bemutatta az intézkedések 

megalapozását alátámasztó jogszabályi előírásokat, egyes környezeti elemekre vonatkozó számításokat, 

adatokat. A bemutatás részletes, számításokkal megfelelően alátámasztott. A pályázó a jelenlegi állapotot is 

részletesen bemutatta. 

 

2) A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi 

környezetterhelési elemek figyelembevételével 



A pályázó által, a kivitelezés helyszínén kívüli területekre vonatkozóan vállalt intézkedések megfelelő 

számúak. A környezeti tényezők terhelésének bemutatásakor a terhelés mértékét jellemző, elvárt 

mennyiségeket a pályázó bemutatta. 

A tervezett szállítási útvonalak bemutatása megtörtént. 

 

3. zsűritag: 

1) A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi környezetterhelési 

elemek figyelembevételével 

A környezeti hatások szempontjából a vizsgált környezeti tényezőknél a terheléseket felsorolta, megadta az 

egyes terhelések csökkentése érdekében tervezett intézkedéseket.  

A fenntarthatósági terv tartalmazza az elvárt számú intézkedés, és a mennyiségi adatokat is. A bemutatás 

részletes, projektspecifikus, a helyi viszonyokat figyelembe veszi. 

 

2) A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi 

környezetterhelési elemek figyelembevételével 

A környezeti hatás szempontjából jelentős tényezőket, terheléseket a terheléseket mérséklő intézkedéseket 

felsorolja, a szállítási útvonalaknak km-ben történő megjelölésével. Az intézkedések mellett az elvárt 

mennyiségi adatokat is ismertette. Az intézkedések projektspecifikusak.  

 

 

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 
 

1. zsűritag: 

1) A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi környezetterhelési 

elemek figyelembevételével 

Az Ajánlattevő a kivitelezés helyszínén - a környezetterhelés csökkentésére - tett intézkedések tekintetében 

csak egy környezeti elem esetében adott meg legalább hat intézkedést, ennek megfelelően a 

környezetterhelés csökkentésére javasolt intézkedések száma hiányos. 

A környezeti elemek terhelését bemutató számszaki meghatározások többsége hiányzik: a várható környezeti 

zajterhelés legnagyobb mértékének meghatározása; a várható legnagyobb porterhelés számszaki 

meghatározása; várható keletkezett hulladék mennyiségének bemutatása, ebből a területen a beruházás során 

újrahasznosított hulladék mennyisége. 

 

2) A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi 

környezetterhelési elemek figyelembevételével 

Az Ajánlattevő a kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések tekintetében is csak egy környezeti elem 

esetében adott meg legalább hat intézkedést, ennek megfelelően a többi környezeti elem esetében a 

környezetterhelés csökkentésére javasolt intézkedések száma hiányos. 

A környezeti elemek terhelését bemutató számszaki meghatározások többsége hiányzik: a várható környezeti 

zajterhelés legnagyobb mértékének meghatározása; a várható legnagyobb porterhelés számszaki 

meghatározása;  a „bolygatott” területek nagyságának meghatározása m2-ben; várható keletkezett hulladék 

mennyiségének bemutatása, ebből a területen a beruházás során újrahasznosított hulladék mennyisége. 

 

2. zsűritag: 

1) A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi környezetterhelési 

elemek figyelembevételével 

A pályázó a kivitelezés helyszínén tett intézkedésekre vonatkozóan a környezetterhelés csökkentésére 

javasolt intézkedések száma hiányos. A környezetterhelési elemek bemutatásakor a terhelés mértékének 

nagyságát bemutató számszaki meghatározások több környezetterhelési elem esetén hiányoznak. 

 

2) A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi 

környezetterhelési elemek figyelembevételével 

A pályázó a kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedésekre vonatkozóan a környezetterhelés csökkentésére 

javasolt intézkedések száma hiányos. A környezetterhelési elemek bemutatásakor a terhelés mértékének 

nagyságát bemutató számszaki meghatározások több környezetterhelési elem esetén hiányoznak. 

 

3. zsűritag: 



1) A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi környezetterhelési 

elemek figyelembevételével 

A fenntarthatósági tervben nem kerül bemutatásra a várható hatásviselők állapota, elsősorban általános 

leírásokat tartalmaz. 

A környezeti hatás szempontjából a megvizsgált környezeti tényezőknél a számított mennyiségekkel 

jellemezhető terheléseket nem adja meg, hiányosak az egyes terhelések csökkentése érdekében tervezett 

intézkedések.  

A helyi adottságok a projekt jellegzetességeinek figyelembevételével nem kerültek bemutatásra, hiányoznak 

a környezeti elemek terhelés mértékét jellemző elvárt mennyiségek. 

 

2) A kivitelezés helyszínén kívül tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére, az alábbi 

környezetterhelési elemek figyelembevételével 

Az egyes környezetterhelési elemek bemutatása általános, a projekt jellegzetességeinek figyelembevételével 

nem kerültek részletesen bemutatásra, a terhelések jellemzésére szükséges számított mennyiségek 

hiányoznak. A környezetterhelés csökkentésére meghatározott intézkedések hiányosak. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-600 

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: 2  

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: 

Az 1. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat 

tartalmazó) ajánlat a maximális 600 pontot kapta, a másik ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolta ki a pontszámokat ajánlatkérő, 

a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) VI.A.1.ba) 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 történt. 
 

A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: 

Az ajánlatkérő által felkért 3 (három) tagú, független szakértőkből álló szakmai zsűri (a továbbiakban: 

„Zsűri”) értékelte a fenntarthatósági tervet. 

 

A pontozás módszere: A Zsűri tagjai egyenként és anonim módon értékeltek, a Zsűri tagjai valamennyi 

elem tekintetében külön-külön elvégezték a pontozást, tagonként maximum 600 pont volt adható. A 2. 

értékelési részszempontra vonatkozó értékelési pontszámot a tagok által kiosztott pontok átlagolásával 

számolta ki ajánlatkérő. Az így adható átlagolt pontszám felső határa 600 pont. A Zsűri tagjai a pontozásukat 

indokolással látták el. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. 



Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. 

Adószáma: 10738885-2-20 

Nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül): 8.868.639.790 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: A ZÁÉV Építőipari Zrt. ajánlattevő ajánlata minősül az értékelési 

részszempontok szerinti értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlattevő 

megfelelően igazolta alkalmasságát a szerződés teljesítésére, továbbá megfelelően igazolta, hogy kizáró ok 

vele szemben nem áll fenn. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

Bontási munkák részfeladatai; organizációs és általános költségek részfeladatai; állványozás és zsaluzási 

munkák részfeladatai; irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; síkalapozási munkák részfeladatai; 

mélyépítési munkák részfeladatai; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott épületszerkezeti elemek 

elhelyezése részfeladatai; falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; fém- és könnyű épületszerkezetek 

szerelése részfeladatai; vakolás és rabicolás részfeladatai; szárazépítési munkák részfeladatai;  alzatkészítés, 

hideg és melegburkolatok készítése részfeladatai; bádogozási munkák részfeladatai; asztalos szerkezetek 

elhelyezése részfeladatai; lakatos szerkezetek elhelyezése részfeladatai; felületképzési munkák részfeladatai; 

szigetelési munkák részfeladatai; beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése részfeladatai; útépítési 

munkák részfeladatai; erősáramú munkák részfeladatai; gyengeáramú munkák részfeladatai; közmű építési 

munkák részfeladatai; épületgépészeti munkák részfeladatai; medencegépészeti munkák részfeladatai; 

épületfelügyelet részfeladatai; napelemek részfeladatai; sporttechnológia részfeladatai; konyhatechnológia 

részfeladatai; akadálymentesítés részfeladatai; felvonó szerelési munkák részfeladatai; kútfúrás részfeladatai. 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 --- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

Zala-Elektro Kft. (11993025-2-20) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: --

- 

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 ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 

ismertetése: 2 --- 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 



Kezdete: 2018/11/15 / Lejárata: 2018/11/26 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/11/15 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/11/15 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 --- 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 --- 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 --- 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


