
1

"Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ
kialakítása”építési beruházás kivitelezése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76
Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.08.
Iktatószám: 11856/2015
CPV Kód: 45000000-7;45430000-0;45421146-9;45442100-8;45350000-5;45421000-4;45315100-9;09331000-8;09331200-0;09332000-5

Ajánlatkérő: Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5700 Gyula, Béke sgt. 35. (hrsz.: 4687)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Futizo Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata

Postai cím: Petőfi tér 3.

Város/Község: Gyula

Postai irányítószám: 5700

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Gyula Város Önkormányzata

Telefon: +36 66526800

E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu

Fax: +36 66463056

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  
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Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című projekt
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keretében „Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása”építési beruházás
kivitelezése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

x Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

5700 Gyula, Béke sgt. 35. (hrsz.: 4687)

NUTS-kód: HU332

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása című projekt keretében „Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ 
kialakítása”építési beruházás kivitelezése 
Építészet: 
Falburkolat csere 691 m2, 
Fali csempézés 522 m2, 
Falfestés 2.769 m2, 
Kerámia padló csere 705 m2, 
Színpad padló fa cseréje 256 m2, 
Padló szőnyeg 917 m2, 
Új állmennyezet építése 324 m2, 
Világítótestek cseréje 649 db, 
Mobilfal építése 94 m2, 
Belső nyílászáró csere 65 db
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2. emeleti meglévő wc-ben 1 db új mozgássérült wc és vizesblokk kialakítása, 3 db vizesblokk 
felújítása (burkolatcsere, szanitercsere), 1. emeleten meglévő vizesblokk bontása, 1. emeleti 
ruhatár mindkét oldalán 1-1 három férőhelyes új wc és vizesblokk építése. 
Színpad világítási rendszer megvalósítása: 
1 db fényszabályzó pultrendszer beépítése a vezérlő terembe, a pult és a világító eszközök közötti 
kapcsolat kiépítésével figyelembe véve a jelenkori szabványokat és igényeket. A beépített 
fényszabályzó pult javasolt típusa ETC, a szükséges switch eszköz Cisco és a monitorok Samsung 
típusúak. Az általános világítás vezérlés kialakításához szükséges 3 db kezelőtabló beépítése, 
melyeknek javasolt típusa ETC. 
A régi tirisztor ház kiváltása indokolt a beépítésre kerülő új rendszer miatt. Az új teljesítmény 
szabályzó berendezések ajánlott típusa LOGEN melyből 15 db dimmer beépítése szükséges. A 
DMX csatlakozáshoz szükséges lesz 3 db LOGEN típusú 8 csatornás DMX elosztó beépítése is. A 
külön eszközbeszerzési listában szereplő fényvető eszközök beszereléséhez szükséges elemek: 
Acélsodrony , fényállványok, függesztő kampók, biztonsági függesztő sodronyok, kábelezés DMX 
és erősáramú csatlakozások kiépítésével. 
Színpadgépészet fejlesztése: 
Felsőgépezet: 
- EF - 1db új gépi Előfüggöny mozgatás, a híd mögött, a jelenlegi kézi helyén. A sebesség 0,15 - 
1,0 m/sec között szabályozható. Pálya típus: KOMBI, vagy azzal egyenértékű. Vezérlés az ügyelői 
munkahelyről és alternatív módon a központi hang-fény vezérlő helyiségből. 
G1-G7 7db - gépi mozgatású díszlethúzó kiépítése, a meglévő kézi mozgatású húzók helyére (7db 
húzó marad kézi mozgatású). Az új 48mm-es díszlettartó rúd 10,8m hosszú, 6 bekötéssel, ~6,3 
méteres emelési magassággal, 0,1 - 0,5 m/sec-ig szabályozható sebességgel rendelkezik. 
Hasznos teherbírás 200kg gépenként. A berendezések vezérlése, - közösen a világítástartókkal, - 
lengő kezelőtablóról történik, melyet lehet csatlakoztatni mind a rendezői bal, mind a jobb 
oldalon. A gépek csoportba választva, változtatható sebességgel együtt (szinkron igény nélkül), 
vagy egyesével is mozgathatók. A vezérlőtabló könnyű, kézben tartható kell legyen, maximum 2kg 
tömeggel. 
A gépeket, - mint minden új gépi mozgatású berendezést, - el kell látni túlterhelés védelemmel is, 
az MSZ CWA 15902-1:2009-nak megfelelően. 
V1 és V2 - 2db Gépi világítástartó mozgatás. Az új, kettős csőből készített díszlettartó rúd 10,8m 
hosszú, ütközésvédő kengyelekkel, ~5,8 méteres emelési magassággal, 0,3 m/sec sebességgel. 
A hasznos teherbírás 300kg. A világítóeszközök energiaellátása kábelkosárba gyűjtött lapkábellel 
történik. Vezérlés a vezérlő teremből. Központi vezérlőrendszer - 1 db, - a díszlethúzókhoz, 
világítástartó mozgatásokhoz. A vezérlés a későbbi esetleges fejleszthetőség miatt legalább 11db 
további gép vezérléséhez (azaz 20 géphez) legyen alkalmas H - 1 db horizontfüggöny pálya 
kiépítése. Új fixen felszerelt 14,3 méter hosszú függönypálya, a háttérfüggöny bekötéséhez 
alkalmas görgőkkel, véglezárókkal. Hasznos teherbírás 250 kg. Pálya típus: OMEGA, vagy azzal 
egyenértékű. Oldalszínpadi emelődob cseréje - 1db meglévő, a szabványoknak már nem 
megfelelő emelődob, és a hozzátartozó haladómű, valamint energiavezető rendszer cseréje. 
Teherbírás 500kg, sebesség 
min. 4 m/perc, emelési magasság 12m. Új függönyzet, balett-padló - a teljes színpadrész 
függönyözését cserére javasoljuk, B1 lángmentesített 350 grammos bársony anyagokból, 
75-100% raffolással (előfüggöny, szuffiták, háttér, panorámalábak). Összes bruttó mennyiség 
~700m2. 
A teljes színpadra és zenekari árokra az új fekete balett-padló szükséglet ~170m2. Színpadpadló
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és a zenekari árok fedőlapok cseréje. Az új padlózatot a színpadokra speciálisan előírt, osztályon
felüli minőségű borovi fenyőből kell elkészíteni. A teljes felület ~200m2. 
Kialakítandó hangrendszerek: 
Nézőtéri hangsugárzó rendszer: 
A felújított nézőtéren komplett hangsugárzó rendszer kerül kiépítésre. A 4 db szubbasszus
hangsugárzó az oldalfalba, a front hangrendszer (8 darabos rendszer) a Linearray függesztő
keretekkel együtt a nézőtéren kapnak helyet. A FRONT hangrendszer meghajtásához szükséges
DSP-vel szerelt beépített erősítők a színpad mellett a színpadszinten kapnak helyet. A jelen kor
igényeit kielégítő JBL surround hangrendszerhez szükséges eszközök (8 készlet hangsugárzó, és
a hozzájuk szükséges erősítők, kábelezés) a mennyezetbe és az oldalfalba lesznek beépítve. 
Hangkeverő rendszer: 
A hangrendszer vezérléséhez szükséges Roland digitális hangkeverő pult a vezérlő helyiségbe
lesz beépítve a szükséges építészeti átalakítássokkal. A hangkeverő pult és a mikrofonok illetve a
hangszerek közötti kapcsolatot biztosító digitális STAGEBOX-ot a színpad melletti színpadtéren
kerül elhelyezésre. A vezérlő és a színpadi eszközök közötti vezetékes kapcsolat a színházterem
átalakításával együtt védőcsőben kerül kialakításra. 
Ügyelői hang - és videó rendszer. 
Az egész épületet lefedően egy Szcenika ügyelői hang és videó rendszer kerül kialakításra. A
rendszer fő eleme a MÁTRIX master egység, mely 4 be és 4 ki lehetőséggel rendelkezik. 3 db 8
gombos kezelő egység lesz elhelyezve mikrofonnal, FULL HD-SDI boksz kamerával az alábbi
helyiségekben: porta, színpad, vezérlőhelyiség. Az épület közforgalmi és üzemi helyein 12 db
hangerő-szabályzós hangszóró, valamint 8 db falra szerelt hangszóró kerül beépítésre. A
rendszer kábelezése az épület átalakításával együtt védőcsőben kerül kialakításra. Felvételi
hangstúdió kialakítása, kábelekkel csatlakozókkal. 
A rendszerek működéséhez tartozó további mobil, nem beépítésre kerülő elemek a pályázat
eszközbeszerzése keretében kerülnek beszerzésre. 
A meghatározott gyártmányú, típusú eszköz megnevezése csak a közbeszerzési tárgy jellegének
egyértelmű meghatározását szolgálja, nem kizárólagos és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. 
Napelem-rendszer építése: 
39 kWp összteljesítményű, 260 W kristályos napelem modulokkal 1 klt., inverter 2 klt, kapcsolódó
tartószerkezet, villamos szerelés, kábelrendszer kompletten 1 klt. Ajánlattevő feladata az építési
beruházás kivitelezésével kapcsolatos kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése, Megrendelővel történő jóváhagyatása és a Megrendelő részére történő átadása. Az
építési munkákkal érintett ingatlanok vonatkozásában figyelembe kell venni az ajánlati
dokumentáció részét képező műszaki leírásban, tervdokumentációban, valamint az árazatlan 
költségvetésben foglaltakat is.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45430000-0

45421146-9
45442100-8
45350000-5
45421000-4
45315100-9
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09331000-8
09331200-0
09332000-5

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 284899650

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos
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 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

Nettó ajánlati ár 80
Vállalt jótállás időtartama 20
VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5849 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/04/13 (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2015/06/17 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Futizo Kft.

Postai cím: Siórét 40/c.

Város/Község: Gyula

Postai irányítószám: 5700

Ország: HU

Telefon: +36 66639931

E-mail:

Fax: +36 66639931

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
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A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 290014409 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 284899650 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 284899650 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 284899650 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  
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Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Futizo Kft. (név) 5700 Gyula, Siórét 40/c. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

F&O Kft.-Hartmann Építőipari Kft.- Gyulai Fafém Bútor Zrt. Közös ajánlattevők (név) F&O Kft. (5700
Gyula, Gábor Áron u. 27.), Hartmann Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 73.), Gyulai
Fafém Bútor Zrt. (5700 Gyula, Henyei Miklós u. 11.) (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Színpad-és Emelőgéptechnika Kft. (név) 2112 Veresegyház, Budapesti utca 128. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

x szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként
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 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/01 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------


