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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Ajánlattételi felhívás

„Esély Otthon Kisvárdán” lakások felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Kisvárda Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000423142018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Kisvárda Város Önkormányzata EKRSZ_
15981091

Kisvárda HU323 4600

Szent László Utca 7-11

Leleszi Tibor

hivatal@kisvarda.hu +36 45500700 +36 45405128

https://kisvarda.hu/

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Budapest 1022

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Szabó Zsolt

dr.szabo.zsolt@imperialkft.hu

http://imperialkft.hu/
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45453100-8

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények, 
jótállás) egyaránt ésszerűtlen lenne, a beszerzés tárgyának jellege, műszaki egysége sem teszi lehetővé.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

4600 Kisvárda, Szent L. u. 14 (hrsz: 2540/1/A/1-A7 és 2540/1/B/1), 4600 Kisvárda, Szent L. u. 16. (
hrsz: 2539/1/A/1-A8)

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:180vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

„Esély Otthon Kisvárdán” lakások felújítása

Vállalkozási szerződés lakások felújítására az „Esély Otthon Kisvárdán” című és EFOP-1.2.11-16-2017-00026 azonosítószámú 
projekt keretében, az alábbiak szerint: Szent László u. 14: 14/3. számú lakás (56,29 m2) 14/ 4. számú lakás (52,33 m2) 14/ 5. 
számú, akadálymentesített lakás (48,06 m2) 14/ 6. számú lakás (60,07 m2) 14/ 7. számú lakás (47,48 m2) Szent László u. 16: 16/ 
3. számú lakás (36,53 m2) 16/ 4. számú lakás (86,28 m2) 16/ 5. számú lakás (57,26 m2) 16/ 6. számú lakás (97,97 m2) 16/ 7. 
számú lakás (79,83 m2) 16/ 8. számú lakás (44,05 m2)

„Esély Otthon Kisvárdán” lakások felújítása
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Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Főbb mennyiségi jellemzők: - Beton aljzat javítása: 29,02 m2, - Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése: 32 db,
- Válaszfal bontása: 36,74 m2, - Homlokzati nyíláskeret javítása: 210 m, - Szabadon álló előtétfal készítése: 79,86 m2, - 
Lapburkolatok bontása: 666,15 m2, - Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben: 276,67 m2, - Padlóburkolat készítése 
beltérben: 287,97 m2, - Ablak- vagy szemöldökpárkány: 48,13 m, - Homlokzati nyílászáró szerkezetek bontása: 108,09 m2, - Fa 
beltéri nyílászárók elhelyezése: 48 db, - Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése: 50 db, - Diszperziós festés: 2115,79 m2, - 
Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése: 740,49 m2, - Munkaárok földkiemelése közművesített területen: 95 m3, - PP, PE, 
KPE nyomócső szerelése, földárokban: 217 m, - Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 442 m, - HELIOS M1-100 F MiniVent 
vagy egyenértékű kisventilátor elhelyezése: 12 db, - KOAX vezeték elhelyezése védőcsőben: 750 m, - UTP vezeték elhelyezése 
védőcsőben: 750 m, - Késleltetett programozású páraelszívó ventilátor: 15 db, - Mennyezetre szerelt lámpatest elhelyezése: 63 
db, - Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése: 24 db. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek 
kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely 
egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy 
termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha 
nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. Rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető 
leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. A részletes feladat meghatározást a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetések a dokumentáció mellékleteként 
kiadásra kerülnek. Az építési beruházás nem engedélyköteles.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45311000-0

39714100-1

44163000-0

45261400-8

45442100-8

45421100-5

45262650-2

45262500-6

45262300-4

45110000-1

4600 Kisvárda, Szent L. u. 14 (hrsz: 2540/1/A/1-A7 és 2540/1/B/1), 4600 Kisvárda, Szent L. u. 16. (
hrsz: 2539/1/A/1-A8)

Igen

Igen
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A szerződés teljesítésének időtartama a munka megkezdésének időpontjától a sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárásig
tartó időszakra vonatkozik, nem beleértve a jótállás időtartamát. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának
napja, a szerződéstervezet 2.23. pontjára figyelemmel.

II.2.13) További információ:

EFOP-1.2.11-16-2017-00026Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

153. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 - 
max. 38 hónap)

152. A teljesítésben részt vevő MV-É 
jogosultságú szakember részvétele 
magasépítési munkák felelős műszaki 
vezetésében (db, max. 3 db)

Nem

Igen

180

Nem

Nem

Nem

Igen
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Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti, nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő 
időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20 %-a. Kellékszavatosság: 
a Ptk. 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerint. Jótállás: a nyertes ajánlattevő megajánlása 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése értelmében jelen eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem ír elő.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem ír elő.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem ír elő.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmassági követelményt nem ír elő.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott 
kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a 
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak 
értelmében az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplő nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, 
amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Kbt. 114. § (2) 
bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott 
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az 
alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a 
részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban 
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú 
megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. A kizáró 
okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az 
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá
a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (
X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján
is történhet.
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IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Utófinanszírozás az EFOP-1.2.11-16-2017-00026 számú projektből. A támogatás intenzitása 100,000000 %. Az esetleges előlegszámlán
kívül 1 db részszámla állítható ki a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 75 %-ának 
megfelelő összegben, valamint a végszámla állítható ki a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárását követően az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1) bek., 138. § (1) bek., a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 135. § (5) bek., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, a 32/B. §-a, 2007. évi CXXVII. törvény 142. 
§ (1) bek. b) pontja vonatkozik. Egyenes ÁFA fizetés. Előleg a Kbt. 135. § (8) bek. szerint - általános forgalmi adó nélkül számított - 
teljes ellenszolgáltatás 30 %-a. Előlegbiztosíték nincs.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

szerint, figyelemmel az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjára. Jóteljesítési biztosíték: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. 
A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint. 
Részletes előírások a szerződéstervezetben.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Helyesbítés

További információk

Módosítás
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.07.19.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 
folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők 
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha
az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok 
kivételével olvasható és nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban 
is be kell nyújtani. 2. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a 
nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandók. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében biztosított 
lehetőséggel nem kíván élni jelen eljárásban. 4. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 
eljárásba bevonása esetében ajánlatkérő nem korlátozza az újabb hiánypótlás elrendelését. 5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont]. Az ajánlatok értékelési 
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelés
módszerének részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. 6. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. 7. Irányadó idő: aktuális 
magyarországi helyi idő. 8. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 15 000 000 HUF/
káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is 
figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) 
biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési helyszínekre. 
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza 
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824). További részletes információk a dokumentációban és a 
szerződéstervezetben.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

HU

2018.08.02. 12:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

NYF-BAU 
Generálkivitelező és 

Szállítási Kft.

Magyarország, 4400 
Nyíregyháza Derkovits 

Utca 119.B.

Tel.: +3642508900
Email: nyfbau@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

DEBRECENI ÉPÍTŐ 
SZOLGÁLTATÓ ÉS 

KERESKEDELMI ZRT

Magyarország, 4030 
DEBRECEN 

MONOSTORPÁLYI ÚT 7

Tel.: +36 304390643
Email: deszker@deszker.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Ágoston - Ház Építőipari 
Kft.

Magyarország, 4600 
Kisvárda Wesselényi Út 16

Tel.: +36 309856779
Email: agostonhaz@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

MHM Product Kft
Magyarország, 1031 
Budapest Vízimalom 

Sétány 2. 3/9

Tel.: +36 20 /5905377
Email: product.mhm@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Kelet-Onyx Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4400 
Nyíregyháza Százados 

Utca 50

Tel.: 309673618
Email: keletonyxkft@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő
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