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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
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Építési beruházás Kivitelezés
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13105/2013
45331200-8
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Pétfürdő, Hősök tere 5.

Ajánlatkérő típusa:

ENER-G Energia Technológia Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

Nyertes ajánlattevő:

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: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Berhidai út 6.
Város/Község: Pétfürdő
Postai irányítószám: 8105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Éva polgármester
Telefon: 06 (88) 476-015
E-mail: petijegyzo@petfurdo.hu
Fax: 06 (88) 588-930
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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:
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Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és hűtés kialakítása Vállalkozási szerződés Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és
hűtés kialakítási munkáira
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
x Kivitelezés
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:
Pétfürdő, Hősök tere 5.
NUTS-kód: HU213
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:
Pétfürdő Közösségi Ház és Könyvtár épületében új 7000m3/h légszállítású légkezelő berendezés
telepítése. Meglévő ventilátorok, gépek, berendezések légcsatorna hálózat bontása. Új kb. 300 m
négyszögletes légcsatorna hálózat kiépítése a kivitelező részére átadott tervdokumentáció
alapján 1000x350, 1000x300, 800x800, 800x600, 800x500, 800x400, 600x300, 500x250,
500x100,700x100, 800x100 méretben. 96 db a színházi padlóbefúvó, 2 db elárasztásos befúvó, 3
db mennyezeti befúvó, 6 db kulisszás hangcsillapító, 10 db szabályozó zsalu elhelyezésével.
Elszívó és befúvó légtechnikai elemek szigetelése 25 mm szigeteléssel 10m2. Elszívó és befúvó
légtechnikai elemek szigetelése 19 mm szigeteléssel 450 m2. Légtechnikai rendszer
beszabályozása,beüzemelése, beszabályozási jegyzőkönyv készítése. Légtechnikai elemek
falátvezetésének kialakítása, Meglévő faláttörések bővítése, komplett helyreállítással 8 db.
Meglévő légtechnikai rendszerek bontása, elszállítása, aknák kiürítésével 6 rendszer kb. 300 m.
Meglévő ventilátorok,légkezelők bontása, elszállítása 6 db. Meglévő légkezelők beton
alaptesteinek bontása helyreállítással 6 db. Légkezelő részére új simított betonalap készítése,
szögvas élvédő kerettel 9 m2. Pinceszinten színházterem alatti helyiségek álmennyezetének
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elbontása 150 m2. Újálmennyezet elkészítése gipszkartonból 150 m2. Új álmennyezet diszperziós
festése két rétegben fehér színre 150 m2. Gépészeti helyiség oldalfal és mennyezet diszperziós
festése, bontási falsérülések javításával 320 m2. Pince szinten lévő büfé bárpult elbontása,
eredeti állapotban történő visszaépítése. Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése. Légkezelő
berendezés beemelése daruval. 32 m 1” méretű fekete acél fűtési csővezeték kiépítése, 5 db 1”
gömbcsap, 1 db 1” visszacsapó szelep, 1 db NA20 mérőpere, 1 db háromjáratú motoros szelep, 2
db légtelenítő szerelvény beépítése. 3 db 17,6 kW-os hűtőegység, kazettás beltéri készülék
elhelyezése álmennyezetbe tartószerkezettel, 3 db kültéri egység elhelyezése, tetőn elhelyezve,
összecsövezés vegytiszta vörösrézcsővel 29m 3/8" hűtőközeg folyadékcsővel , 29m 5/8"
hűtőközeg gőzcsővel,szigetelés 13mm-es szigeteléssel, kültéren 25mm-es szigeteléssel, beltéri
egységek részére
termosztátok felszerelése. Meglévő fűtési osztó- és gyűjtőcső átalakítása, NA25-ös csőpár
rákötéssel. PE-vastagfalú polietilén lefolyócső szerelése tompahegesztéses
kötésekkel,csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomokkal, 6 m NA32, 22m NA40, 10
m NA50 méretben. 1 db elektronikus keringtető szivattyú beépítése légkezelő fűtési körbe,
csőkötésekkel,rezgéscsillapító kompenzátorokkal (1,08 m3/h - 5 m). Próbafűtés elvégzése,
légkezelő kör beszabályozása. Klíma kültéri egységek részére 250 kg acél tartószerkezet
gyártása, elhelyezése,festett kivitelben. 100m használaton kívüli fűtési csővezeték bontása
helyszíni művezetés szerint. Klíma beltéri egységek beépítése során fa álmennyezeti elemek
szükség szerinti átalakítása,
helyreállítása. Meglévő folyadékhűtő bontása. 2 db 14,1 kW-os légcsatornázható hűtőegység
elhelyezése álmennyezet főlé szerelve tartószerkezettel, kültéri egység elhelyezése a tetőn.
Összecsövezés vegytiszta vörösrézcsővel 25m Ø10mm hűtőközeg folyadékcsővel, 25m Ø16mm
hűtőközeg gázcsővel, szigetelés 13mm-es szigeteléssel, kültéren 25mm-es
szigeteléssel,mechanikus védelemmel, beltéri egység részére termosztát felszerelés. Kondenzvíz
elvezetés kiépítése, PVC csővezetékkel, bűzzárral, a szomszédos raktár mosogató lefolyó
rendszerébe kötve,
szükséges bontásokkal, helyreállításokkal. Meglévő álmennyezet szükség szerinti
bontása,visszaépítése. Álmennyezet fölött lévő meglévő szellőző rendszer elbontása,
deponálása,elszállítása kb. 60m. Faláttörések elkészítése helyreállítással a frisslevegő részére
300x200
méretben 2 db. Faláttörések elkészítése helyreállítással a kalorikus csővezetékek részére 1 db.
Kültéri egységek daruzása. Klíma kültéri egységek részére 80kg acél tartószerkezet
gyártása,elhelyezése, festett kivitelben. 12 db légtechnikai szabályzó doboz és rács elhelyezése.
2 db
esővédő fixzsalu elhelyezése 300x200 méretben. 40 fm flexibilis szigetelt légtechnikai
csővezeték szerelése. Légtechnikai idomok elhelyezése kb. 50 db. Spirálkorcolt légtechnikai
csővezetéke
szerelése NA200-NA315 méretben összesen 24 fm. Párazáró szigetelés elhelyezése 19 mm
vastagságban 54 m2. Légkezelő berendezés részére villamos hálózat kiépítése, elosztó
berendezések felszerelése 1 db, leválasztó kapcsolók felszerelése 4 db, védőcső kötődobozokkal
Ø
25mm 180m, védőcső kötődobozokkal Ø 32mm 100 m, kötődoboz 100x100mm 17 db, kötődoboz
150x150mm 9 db, NYY-J 5x25mm2 vezeték kiépítése 30m, 5x16mm2 vezeték kiépítése 11m,
NYY-J 5x4mm2 vezeték kiépítése 120 m, NYY-J 3x2,5mm2 vezeték kiépítése 50m, NYY-J 7x1mm2
vezeték
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kiépítése 80m, YSLY 300/500 10x0,5mm2 vezeték kiépítése 105m. EPH csomópont kiépítése, EPH
vezeték épületen belül Mcu 1kV (zöld/sárga) 1x2,5 mm2 45 m. Érintésvédelmi mérés és
jegyzőkönyv készítése kb. 30 mérőponttal. Meglévő álmennyezeten lévő villamos armatúrák
leszerelése, új álmennyezet elkészítése után visszaszerelése 40db. Termosztát felszerelés
gépenként összesen 3 db. Elágazó doboz felszerelése falon kívül szerelve 10 db. Műanyag
védőcső
szerelése tartószerkezetre Mü. I. átm. 16 mm 60m, Műanyag védőcső szerelése tartószerkezetre
6 Mü. I. átm. 29 mm 20m, Műanyag védőcső szerelése tartószerkezetre Mü. I. átm. 36 mm 20m.
Műanyag csatorna szerelése tartószerkezetre MCSN 25x25 4m, Műanyag csatorna szerelése
tartószerkezetre MCSN 50x50 3m. 3x0,75 mm2 kábel kiépítése 30m, MT 5x2,5 mm2 kábel
kiépítése 70m. YSLCY-Jz 4x0,75 mm2 kábel kiépítése 70m. Szigetelt vezeték - védőcsőbe,
csatornába szerelése Mkh 2,5 mm2 50m. Gépészeti csővezeték EPH bekötése 14 db.
Nagykiterjedésű fémtárgy
EPH bekötése 4 db. Érintésvédelmi és villámvédelmi mérési jegyzőkönyv elkészítése, szigetelési
ellenállás mérési jegyzőkönyv elkészítése. Meglévő elosztó berendezés részbeli bontása,
átkötések elkészítése. 2 db Kismegszakító, C/3x10A beépítése. Meglévő kismegszakító, C/3x6 A
átkötése 1 db, Meglévő mágneskapcsoló, R25-40 230, Um=230V AC, BZ326461, 3x25A átkötése 2
db, Fázis figyelő relé, 3x400/230V,R18, UR5P3011 beépítése 1 db. Felfogó csúcs elhelyezése
köracél - Zn 16mm/2
fm, köralakú lábazatra, kültéri készülék mellé 2db. Betontalp alátét lemez elhelyezése 2 db,
Felfogó vezeték – tartószerkezetre történő elhelyezése, köracél - Zn átm. 10 mm 5m. Faláttörés
elkészítése
helyreállítással 2 db. A megvalósulási munkálatokat az épület folyamatos működése alatt és az
rendeltetés szerű használata mellett kell elvégezni. Valamennyi kivitelezési munkával
kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása a nyertes
ajánlattevő feladata. A nyertes ajánlattevő feladata környezet megóvása. Ennek érdekében
nyertes ajánlattevő kiemelt feladata,
hogy a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalásokat minimalizálja, az
anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj, por elleni védelemről és az elhagyott hulladék
kezeléséről gondoskodjon. A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási
terület kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása a nyertes ajánlattevő
feladata. Az utcai területeken a zavartalan személy- és járműforgalom lehetőségét folyamatos és
balesetveszély mentes fenntartását a teljes projekt megvalósítása alatt fenn kell tartani. A
kivitelezés tárgyát képező részletes mennyiségek tételesen az ajánlattételi dokumentációban és a
mellékleteként kiadott műszaki dokumentumokban találhatóak.
Ajánlatkérő tájékoztatta ajánlattevőket, hogy a dokumentációban szereplő meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45331200-8

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)
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kérjük kitölteni)
Érték: 37 335 458
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
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
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:
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
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
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)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

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)
1465/2013.
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 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: 7664 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/20 (év/hó/nap)
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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 Pétfürdői Közösségi Ház
és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és hűtés kialakítási munkáira
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: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/07/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENER-G Energia Technológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jászberényi út 24-36
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Telefon: +36 1 431 7700
E-mail: levente.szabo@energ.hu
Fax: +36 1 431 7701
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 41 000 000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 37 335 458 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
8

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 37 335 458 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 37 335 458 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
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Nincs, egyetlen érvényes ajánlat volt.
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

ENER-G Energia Technológia Zrt. (név) 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. (név) 8200 Veszprém, Pillér u. 11. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
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----------------------------------(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
igen
---------------(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
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos 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:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
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: 2013/08/05 (év/hó/nap)
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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)------------------
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