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„A DRHE Maróthy György Kollégium bútorbeszerzése” című projekt

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/167

Beszerzés tárgya:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113.
§ szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113.
§ szerinti nyílt eljárás

Közzététel dátuma: 2017.09.19.
Iktatószám: 13316/2017
CPV Kód: 39000000-2
Ajánlatkérő: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Teljesítés helye: Árubeszerzés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Falco Sopron Kft.
Ajánlatkérő típusa: felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK24329
Postai cím: Kálvin tér 16.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészárosné Karácsony Irma
Telefon: +36 52518529
E-mail: meszarosne@drhe.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.drhe.hu
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: felsőoktatási intézmény

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „A DRHE Maróthy György Kollégium bútorbeszerzése” című projekt

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „A DRHE Maróthy György Kollégium bútorbeszerzése” című
projekt
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 18402830 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés: „A DRHE Maróthy György Kollégium bútorbeszerzése” című projekt
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Blaháné u. 15. hrsz.: 8480.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Íróasztal - 4 fiókkal 
Asztaltető, lapláb, összekötő: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással 
Fiókos részek: 18 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 
Vasalatok: normál fióksínnel, bútorlapkávás fiók kialakítással,fém fogantyúkkal - szintezőcsavarral, 
kábelkivezetővel, hosszanti kereszt megerősítéssel. 1200x750x600 70 db 
Görgős szék (terhelést bíró, polírozott aluminium lábkereszt és váz, sötét kárpittal, parkettához való 
parkettavédős görgőkkel, 
szövet kárpitozással) 78 db
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Egyszemélyes ágy 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, egysoros farugós tartóval 900x2000 
70 db 
Matrac (egyszemélyes ágyhoz) 
Minimum 18cm-es kétoldalas matrac 900x2000 70 db 
Szekrény (mobil) - polcos-akasztós - szobákban 
Korpusz hátfal és front: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 
Vasalatok: normál kivetőpánttal, fém fogantyúkkal -vállfatartórúddal, 10 cm-es állítható 
fémlábakkal, rápattintós szoklival, biztonsági zárral. 800x2000x600 70 db 
Beépített szekrény - 2 részes, 2x2 ajtós 
Korpusz és front: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF 
hátfallal. 
Vasalatok: normál kivetőpánttal, Forest választható fogantyúkkal - 10 cm-es fémlábakkal, 
rápattintós szoklival, biztonsági zárral. 1950-1990/600/2600 Megjegyzés: A beépített szekrények 
megadott méretében +/- 10-15 %-os eltérés lehetséges, gyártás előtti helyszíni felmérést igényel, 
gyártás egyedi méretben 4 db 
Szekrények 110 literes Zanussi ZUA 14020SA tipusú hűtőkhöz 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, fém fogantyúval 31 db 
Kétszemélyes ágy (ágynemű tartóval) 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, egysoros farugós tartóval 
1600/2000 1 db 
Kétszemélyes ágy matrac 
Minimum 18 cm-es kétoldalas matrac 1600/2000 1 db 
Beépített szekrény - 3 részes, 3x2 ajtós 
Korpusz és front: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF 
hátfallal. 
Vasalatok: normál kivetőpánttal, fém fogantyúkkal - 10 cm-es fémlábakkal, rápattintós szoklival, 
biztonsági zárral. 2860/600/2600 Megjegyzés: A beépített szekrények megadott méretében +/- 
10-15 %-os eltérés lehetséges, gyártás előtti helyszíni felmérést igényel, gyártás egyedi méretben 1 
db 
Étkezőasztal 
Asztaltető: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással 
Vasalatok: csőlábbal 1900x750x800 4 db 
Étkezőszék 
Textílbőr kárpitozással, fém lábbal, rakásolható 34 db 
Beépített konyhabútor 
Korpusz és front: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF 
hátfallal. 
Munkalap: 38 mm-es munkalapból - EGGER színválaszték - matt felülettel, színazonos vízzárással, 2 
db 4 lapos főzőlap, mosogatóval (egy tálcás, csepegtetős) 
Vasalatok: normál kivetőpánttal, fém fogantyúkkal - 10 cm-es fémlábakkal, rápattintós szoklival. 
2630x850x600 2 db 
Beépített konyhabútor 
Korpusz és front: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF 
hátfallal. 
Munkalap: 38 mm-es munkalapból - EGGER színválaszték - matt felülettel, színazonos vízzárással, 2
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db 4 lapos főzőlap, mosogatóval (egy tálcás, csepegtetős) 
Vasalatok: normál kivetőpánttal, fém fogantyúkkal - 10 cm-es fémlábakkal, rápattintós szoklival. 
2930x850x600 2 db 
Teakonyha és szobák - beépíthető hűtőszekrény 
Zanussi ZUA14020SA vagy azzal egyenértékű 31 db 
Szobák - minden főre: 
2 polcos falipolc - nyitott 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF hátfallal. 
1000x500x350 70 db 
Hangszergyakorló: 
2 fős munkaasztal 
Asztaltető: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással 
Egyéb részek: 18 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 
Vasalatok: szintezőcsavarral, kábelkivezetővel, billentyűzettartóval. 2400x750x650 1 db 
Könyvespolc - álló 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF hátfallal, 10 cm-es 
díszlábakkal. 900x1900x350 1 db 
Tanuló: 
Íróasztal 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, szintezőcsavarral, kábelkivezetővel 
1200x750x600 4 db 
Fali könyvespolc - 2 polcos, nyitott 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, 3 mm-es HDF hátfallal. 
1200x700x300 4 db 
Számítógépes asztal, görgős számítógéptartóval 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, szintezőcsavarral, kábelkivezetővel, 
billentyűzettartóval, Görgős számítógéptartó: 18 mm-es lam.forg.lapból, 40-es talpas görgőkkel. 
1200x750x600 2 db 
Társalgó: 
4 fős asztal 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, króm csőlábbal 900x750x900 4 db 
Dohányzóasztal 
Tetőlap: 25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték 
Egyéb részek: 18 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték 
Vasalatok: 10 cm-es díszlábbal 1200x600x500 2 db 
Szobák: 
Ágyneműtartó - ágyakhoz 
25 mm-es lam.forg.lapból - EGGER színválaszték, ABS élzárással, parkettavédős görgőkkel - 
kihúzható kivitelben 70 db 
Előszoba fogasfal kalaptartóval 
18 mm-es lam.forg.lapból - EGGER akciós színválaszték, ABS élzárással, matt króm fogassal, 
800-1200x2000x18 32 db 
 
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal 
egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése). 
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A termékek nettó egységárának tartalmaznia kell a szállítási, elhelyezési, beüzemelési költségeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljesítési idő (naptári napokban) 3
2 Vállalt plusz jótállás ideje (12 hónap + max. 24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Falco Sopron Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail: toth.anita@falcosopron.hu
Telefon: +36 12206378
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12216745
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18402830
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Linea Bútor Kft. - Linea Konstrukt Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa major 01052/16.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@linea-art.hu
Telefon: +36 704527951
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511061
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
24822196-2-08
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 18049820 Pénznem: HUF

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Ava-Pack Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soproni út 125.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698-2-08

Hivatalos név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146253-2-09

Hivatalos név: Officium Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óradna utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24109952-2-41

Hivatalos név: Linea Bútor Kft. - Linea Konstrukt Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa major 01052/16.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24822196-2-08

Hivatalos név: Falco Sopron Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818-2-08

Hivatalos név: Integral-Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Asztalos út 2.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14110580-2-05

Hivatalos név: Alex Fémbútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar utca 21-23.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2072
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Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11893389-2-13

Hivatalos név: De-Span Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alma utca 16.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11993740-2-09

Hivatalos név: Iroda 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Corvin u. 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11079130-2-05

Hivatalos név: Kelet- Tanért Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 53.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4551
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13053761-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2017/06/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/09/18 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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