
EKR000311942020 2020.07.14 15:40:44

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

1 - Energetika 1.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

86A 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

Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem épületeinek energiatanúsítása - a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletnek megfelelően - és az 
Egyetem ingatlanaira-épületeire vonatkozó energetikai koncepció kidolgozása tárgyában 3 részajánlattételi körben. 1. rész: 
Elvégzendő feladatok: Az Egyetem épületeire, energia ellátó rendszereire vonatkozó dokumentációk átvilágítása-rendszerezése. Az 
épületek meglévő energiatanúsításának (mintegy 39 800 m2 alapterületű épületállomány) aktualizálása a 7/2006. (V.24.) TNM 
rendelet szerint: - az egyetem épületeire vonatkozó tervek, metszetek, felmérési rajzok összegyűjtése, rendszerezése - az épületek 7/
2006. (V.24.) TNM rendeletnek megfelelő energia tanúsítványának aktualizálása, elkészítése A szolgáltatás keretében elvégzendő 
feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás is tartalmazza. 2. rész: Elvégzendő feladatok: Az Egyetem 
energiatanúsítással nem rendelkező épületei (mintegy 168 100 m2 alapterületű épületállomány) tanúsításának elkészítése a meglévő 
állapotra vonatkozóan, az Egyetem teljes épületállományának rendelkezésre állása céljából, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint: - 
adatgyűjtés - az egyes telephelyek energiafelhasználására vonatkozóan, az adatok elemzése - az Egyetem fényforrásaira vonatkozó 
adatokra vonatkozóan, az adatok elemzése - a Debreceni Egyetem energia termelésének bemutatása - a kiindulási kibocsátási leltár 
elkészítése A szolgáltatás keretében elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás is 
tartalmazza. 3. rész: Elvégzendő feladatok: A Debreceni Egyetem energia stratégiájának kidolgozása: - az épületek energetikai 
korszerűsítésével kapcsolatosan elvégzendő tevékenységek meghatározása, a prioritások felállítása, az épületek közötti rangsor 
felállítása - a világítással kapcsolatos intézkedések meghatározása - egyéb lehetséges tevékenységek számba vétele - a 
beavatkozásokkal érintett épületekre vonatkozó, a korszerűsítés utáni állapotnak megfelelő tanúsítások elkészítése a 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletnek megfelelően - monitoring mutatók meghatározása - finanszírozási lehetőségek elemzése A szolgáltatás keretében 
elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás is tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. 3. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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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 Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont - legalacsonyabb ár - alapján Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tette. Nettó ajánlati ár (Ft): 3 184 000

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Szöveges értékelés:

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

Perfektum Építész Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot tett. Nettó 
ajánlati ár (Ft): 4 776 000

13079909243MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1
.

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot tett. Nettó 
ajánlati ár (Ft): 3 184 000

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

11A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

Épületek energetikai tanúsítása.

GOMELI 2004 Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, Adószám: 22110224113
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

2 - Energetika 2.Rész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, mivel az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz. Ajánlatkérő indokolás benyújtására kérte fel Ajánlattevőt aránytalanul alacsony ajánlati árra vonatkozóan a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő minden olyan ajánlati árat, amely nem érte el a vonatkozó rész nettó 
becsült értékének 70 %-át aránytalanul alacsonynak értékelt. A Kbt. 72. § (3) bekezdés alapján az Ajánlattevő kötelessége az 
ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 
hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az Ajánlatkérő 
köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott 
áron vagy költséggel teljesíthető. Ajánlattevő indokolást nem nyújtott be.

25448009242GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1064 Budapest, Podmaniczky Utca 57. 
II/14.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, mivel az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz. Ajánlatkérő indokolás benyújtására kérte fel Ajánlattevőt aránytalanul alacsony ajánlati árra vonatkozóan a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő minden olyan ajánlati árat, amely nem érte el a vonatkozó rész nettó 
becsült értékének 70 %-át aránytalanul alacsonynak értékelt. A Kbt. 72. § (3) bekezdés alapján az Ajánlattevő kötelessége az 
ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 
hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az Ajánlatkérő 
köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott 
áron vagy költséggel teljesíthető. Ajánlattevő indokolást nem nyújtott be.

23592126213Energy Control Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2151 Fót, Kincskereső Utca 8/B

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, mivel az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz. Ajánlatkérő indokolás benyújtására kérte fel Ajánlattevőt aránytalanul alacsony ajánlati árra vonatkozóan a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő minden olyan ajánlati árat, amely nem érte el a vonatkozó rész nettó 
becsült értékének 70 %-át aránytalanul alacsonynak értékelt. A Kbt. 72. § (3) bekezdés alapján az Ajánlattevő kötelessége az 
ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 
hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az Ajánlatkérő 
köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott 
áron vagy költséggel teljesíthető. Ajánlattevő indokolást nem nyújtott be.

20516349103BREMA TERV Építészeti, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 
6000 Kecskemét, Pilinszky János Utca 2

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:

GOMELI 2004 Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, Adószám: 22110224113, Ajánlati felhívás III.1.3) M.1.)

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:

Igen
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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:

GOMELI 2004 Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, Adószáma: 22110224113, Ajánlati felhívás III.1.3) M.1.)

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 Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont - legalacsonyabb ár - alapján Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tette. Nettó ajánlati ár (Ft): 13 448 000

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Szöveges értékelés:

Perfektum Építész Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot tett. Nettó 
ajánlati ár (Ft): 13 448 000

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

11A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

Épületek energetikai tanúsítása.

GOMELI 2004 Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, Adószáma: 22110224113
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Szöveges értékelés:

LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft.

Szöveges értékelés:

Perfektum Építész Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot tett. Nettó 
ajánlati ár (Ft): 3 420 000

22799021209LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft., Magyarország 4032 Debrecen, 
Egyetem Tér 1

Az Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot tett. Nettó 
ajánlati ár (Ft): 5 200 000

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

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

12A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

3 - Energetika 3.Rész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, mivel az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaz. Ajánlatkérő indokolás benyújtására kérte fel Ajánlattevőt aránytalanul alacsony ajánlati árra vonatkozóan a Kbt. 72. § 
(1) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő minden olyan ajánlati árat, amely nem érte el a vonatkozó rész nettó 
becsült értékének 70 %-át aránytalanul alacsonynak értékelt. A Kbt. 72. § (3) bekezdés alapján az Ajánlattevő kötelessége az 
ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 
hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az Ajánlatkérő 
köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott 
áron vagy költséggel teljesíthető. Ajánlattevő indokolást nem nyújtott be.

23592126213Energy Control Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2151 Fót, Kincskereső Utca 8/B

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

Igen
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Posta Sándor, Adószáma: 77330738129, Ajánlati felhívás III.1.3) M1)

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 Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont - legalacsonyabb ár - alapján Ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tette. Nettó ajánlati ár (Ft): 3 420 000

22799021209LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft., Magyarország 4032 Debrecen, 
Egyetem Tér 1

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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:

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

Az Összegezés megküldésekor még nem ismert. Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat 
ajánlatban történő benyújtását.

Posta Sándor, Adószáma: 77330738129
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.06.28 08:07:23 balogh.gergely

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

El nem bírált ajánlatok: Ajánlattevő neve: BIMLine Gépész Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2141 Csömör Palotai Út 7. Rész 
száma: 1., 2., 3. Ajánlattevő neve: BREMA TERV Építészeti, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye: 6000 
Kecskemét, Pilinszky János Utca 2. Rész száma: 2., 3. Ajánlattevő neve: Energy Control Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság Székhelye: 2151 Fót Kincskereső Utca 8/B Rész száma: 3. Ajánlattevő neve: GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű 
Társaság Székhelye: 1064 Budapest Podmaniczky Utca 57. II/14. Rész száma: 2., 3. Ajánlattevő neve: Hajdúsági-Nyírségi 
Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4254 Nyíradony Kossuth Utca 2. Rész száma: 3. rész Ajánlattevő 
neve: Karakal Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye: 4032 Debrecen Károli Gáspár Utca 11 TT/8 Rész száma: 1., 2., 3
. Ajánlattevő neve: Leanvestment Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár Budai Út 140. 1. em. 2. Rész száma: 
1., 2., 3. Ajánlattevő neve: LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft. Székhelye: 4032 Debrecen Egyetem Tér 1
. Rész száma: 1., 2. Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. 
Rész száma: 2., 3. Ajánlattevő neve: Planet Energy Magyarország Kft. Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg Utca 25. Rész száma: 1., 2., 3.
Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1. 
Rész száma: 1., 2., 3. Indokolás: Ajánlatkérő a bírálatot azon ajánlatok esetében végezte el, ahol az ajánlati árak nem érték el a 
vonatkozó rész becsült értékének a 70 %-át.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.07.24Lejárata:2020.07.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2020.07.14

2020.07.14




