
1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Polics József polgármester
Telefon: +06-72/584-000
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax: +06-72/584-008
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]



Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Komló város közigazgatási területe
NUTS-kód HU231
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)



Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Közbeszerzés tárgya:
Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben
Közbeszerzés mennyisége:
Komló város közigazgatási területén 12 db önkormányzati intézmény energetikai
korszerűsítését megvalósító kivitelezési munkák az alábbi műszaki tartalommal és a
dokumentációban megadott részlegességgel:
Az 1-12 részekben szereplő intézmények tekintetében: homlokzati hőszigetelés
(11.847 m2), nyílászáró csere (816 db), tetőszerkezet csapadék elleni szigetelés
felújítása hőszigeteléssel (2.843 m2), födém hőszigetelés (3.145 m2)
1. rész tekintetében:
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.)
2. rész tekintetében:
Felsőszilvási Óvoda (7300 Komló, Május 1. utca 13.)
3. rész tekintetében:
Szilvási Óvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.)
4. rész tekintetében:
Körtvélyesi Óvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.)
5. rész tekintetében:
Sallai utcai Óvoda (7300 Komló, Sallai u. 1.)
6. rész tekintetében:
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház tér
1.)
7. rész tekintetében:
Városi Sportcsarnok (7300 Komló, Eszperantó tér 1.)
8. rész tekintetében:
KBSK főépület (7300 Komló, Pécsi út 44.)
9. rész tekintetében:
Mecsekjánosi Óvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.)
10. rész tekintetében:
Hunyadi utcai Óvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)
11. rész tekintetében:
Gesztenyési Óvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.)
12. rész tekintetében:



Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (7300 Komló, Liliom u. 9. és
Sallai u. 32.)
13. rész tekintetében:
Az 1-12 részekben szereplő intézmények tekintetében a fűtési rendszer
racionalizálása (fűtőtestek szerelvényeinek cseréje, nyomáskülönbség és
elektronikus szabályzók, légtelenítők, tágulási tartályok, keringtető szivattyúk,
kazánok és egyéb szerelvények beépítése)
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További
tárgyak:

45421132-8
45261410-1
42131130-6
50720000-8

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 236677526
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
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
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti
eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]



III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta
választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú pályázat
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 13821 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/06/23 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)



A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.) energia megtakarítást eredményező felújítási
munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 13
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 29250000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 25045606
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 25045606 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 38434270
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)



Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
bádogos munkák, nyílászáró beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése Felsőszilvási Óvoda (7300 Komló, Május 1.
utca 13.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 14
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 24280000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 18095716
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 18095716 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 31218338
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x



ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
bádogos munkák, nyílászáró beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3 Megnevezése Szilvási Óvoda (7300 Komló, Függetlenség
u. 30.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 14
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 15970000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 12055811
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 12055811 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 23580979
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
bádogos munkák, nyílászárók beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 4 Megnevezése Körtvélyesi Óvoda (7300 Komló, Nagyszántó
u. 10.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 13
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kossuth L. u. 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300



Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 14830000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 12731135
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 12731135 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 25616950
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
nyílászáró beépítés, homlokzati hőszigetelés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE



A Szerzõdés száma: 5 Megnevezése Sallai utcai Óvoda (7300 Komló, Sallai
u. 1.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 13
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 12550000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 10788119
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 10788119 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 15494650
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x



A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
nyílászárók beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 6 Megnevezése József Attila Városi Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény (7300 Komló, Városház tér 1.) energia megtakarítást eredményező
felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 12
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kossuth L. u. 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 41890000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 40103563
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 40103563 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 59518951
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:



az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
nyílászáró beépítés, homlokzati hőszigetelés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 7 Megnevezése Városi Sportcsarnok (7300 Komló, Eszperantó
tér 1.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 13
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 41030000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 35973301
Pénznem HUF



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 35973301 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 49068718
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, bádogos munkák,
nyílászárók beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 8 Megnevezése KBSK főépület (7300 Komló, Pécsi út
51) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 13
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:



Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 18560000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 15705913
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 15705913 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 30721063
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
bádogos munkák, nyílászáró beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 9 Megnevezése Mecsekjánosi Óvoda (7300 Komló, Iskola
u. 39.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)



IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 14
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 5380000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 3163613
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 3163613 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 7281603
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
bádogos munkák, nyílászáró beépítés
IV.6)



A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 10 Megnevezése Hunyadi utcai Óvoda (7300 Komló, Hunyadi
u. 8-10.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 14
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RVV Kft.
Postai cím: Alkotmány u. 86.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 8420000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 7086990
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 7086990 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 15813774
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen



Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
földmunkák, bontási munkák, állványozás, kőműves munkák, szigetelési munkák,
bádogos munkák, nyílászáró beépítés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 11 Megnevezése Gesztenyési Óvoda (7300 Komló, Rózsa
u. 9.) energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere,
hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 14
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kossuth L. u. 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 5610000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 4417136
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,



a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 4417136 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 7798151
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
nyílászáró beépítés, homlokzati hőszigetelés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 12 Megnevezése Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai
utcai telephelye (7300 Komló, Liliom u. 9. és Sallai u. 32.) energia megtakarítást
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 13
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kossuth L. u. 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 37724000



Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 34200677
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 34200677 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 48538676
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
nyílászáró beépítés, homlokzati hőszigetelés
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 13 Megnevezése Az 1-12 részekben szereplő intézmények
tekintetében a fűtési rendszer racionalizálása (fűtőtestek szerelvényeinek cseréje,
nyomáskülönbség és elektronikus szabályzók, légtelenítők, tágulási tartályok,
keringtető szivattyúk, kazánok és egyéb szerelvények beépítése)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 10
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NOVOTERM-96. Kft.



Postai cím: Címer u. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 26007000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 17309946
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 17309946 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 21526820
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem



------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben”
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú pályázat
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/07/25 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 25989367
Pénznem HUF



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
EVO-KOMPLEX Épületszigetelő és Kivitelező Kft.
Cím:
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 21100130
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 15757938
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
RVV Kft.
Cím:
7300 Komló, Alkotmány u. 86.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 13909677
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 11001216
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.
Cím:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.
Ellenszolgáltatás összege:



Érték (arab számmal) 40227304
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 36860781
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 17338747
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 4208237
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők
Cím:
7300 Komló, Kossuth L. u. 3.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 7588506
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
RVV Kft.
Cím:



7300 Komló, Alkotmány u. 86.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 4760153
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
RVV Kft.
Cím:
7300 Komló, Alkotmány u. 86.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 34950195
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Név:
RVV Kft.
Cím:
7300 Komló, Alkotmány u. 86.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 21526820
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. (név)
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
12 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
ALPIEL Kft. (név)
8710 Balatonszentgyörgy, Bodon u. 34. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
5 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
RVV Kft. (név)
7300 Komló, Alkotmány u. 86. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Fehér Ablak Kft. (név)
1016 Budapest, Hegyalja u. 23. (cím)



Magyarország (székhely szerinti ország)
12 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Premier Ablakrendszerek Kft. (név)
8095 Pákozd, Napraforgó út 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Gerle Kft. (név)
7300 Komló, Kossuth L. u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
VITOÉP Kft. (név)
7300 Komló, Kossuth L. u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Novoterm-96. Kft. (név)
1188 Budapest, Címer u. 10. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
P-ENERGY Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. (név)
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 60. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
EVO-KOMPLEX Épületszigetelő és Kivitelező Kft. (név)
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
12 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Fenstherm-West Kft. (név)
3390 Füzesabony, Hunyadi u. 72. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
12 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
ALP-FAVILL’96 Építőipari és Szolgáltató Kft. (név)
6724 Szeged, Kenyérgyári út 4. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
B. G. W. Építőipari és Szolgáltató Kft. (név)
7696 Hidas, Kodály Zoltán u. 62. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
STRABAG-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. (név)
1113 Budapest, Daróci u. 30. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Bayer-Center Asztalosipari Kft. (név)
1022 Budapest, Aranka u. 12. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
12 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
S és P 2004 Építőipari Kft. (név)
7636 Pécs, Kerülő Utca 5. (cím)



Magyarország (székhely szerinti ország)
12 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Komlói Fűtőerőmű Zrt. (név)
7300 Komló, Bem u. 24. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
13 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/29 (év/hó/nap)


