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Hajdúnánás Városi Önkrományzat
A nyertes ajánlattevő(k) székhelye, telephelye.

Ajánlatkérő típusa:

NYAK-ÉP Kft.;Kujbus Árpád egyéni
vállalkozó;MikronTech Kft.
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: Hajdúnánás Városi Önkrományzat
Postai cím: Köztársaság tér 1
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Maginé dr. Csirke Erzsébet
Telefon: +36 52381411
E-mail: aljegyzo@hajdunanas.hu
Fax: +36 52381087
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.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:
A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges
építőanyagok beszerzése
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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)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x 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:
A nyertes ajánlattevő(k) székhelye, telephelye.
NUTS-kód: HU
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:
Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges
építőanyagok beszerzése az alábbi megosztás szerint.
I. részajánlat
Építőmesteri anyagok beszerzése:
1023 m2 1.5 mm vékonyrétegű nemesvakolat,
1002,5 m2 mélyalapozó,
84 fm Pae-szalag rezgéscsillapító,
21 db UW 100-as gipszkarton váz profil (4 fm),
70 db CV 100-as profil gipszkarton váz (3 fm),
175 db 12.5 mm vtg impregnált gipszkarton lap (1.2 x2.0 m),
6000 db 3.5x35mm gipszkartoncsavar,
200 db 60x40 beütődűbel,
105 m2 szálas hőszigetelés 10 cm vastagságban,
90 kg hézagoló gipsz,
300 fm hézagoló szalag (rácsos),
30 liter tapadóhíd hidegburkolati lap alá,
106 m2 20x20 cm beltéri kerámia lap (oldalfal),
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825 kg bázis csemperagasztó,
70 kg hidegburkoplati fúgázóanyag,
50 m2 30x30 cm csúszásmentes beltéri gresslap,
50 kg padlókiegyenlítő (önterülő),
142,5 m ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50
cm kiterített szélességig,
148 m kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott
acéllemezből, 51-100 cm kiterített szélességig,
10 db beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú,
2500 m2 fehér beltéri falfesték 15 l/vödör (6-8m2/liter),
150 kg stukatur gipsz,
200 kg 6-30 mm vastagságig felhordható felület kiegyenlítő gipsz,
1025 m2 homlokzati hőszigetelő 15 cm vastagságban,
8200 kg EPS polisztirol ragasztó,
1200 m2 üvegszövetháló 145g/m2,
5100 db fém beütő dűbel 220-mm-es hosszú,
270 db hálós élvédő (3 fm),
100 db Vízoros hálós élvédő (3fm),
120 m2 2,5 cm-es szivárgó lemez.
33 db bukó /nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnnyal, 1315 mm x1735 mm külmérettel, üveg
24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér
színben, 3 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
33 db bukó /nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnnyal, 1315 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24
mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben,
3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
4 db bukó /nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnnyal, 1480 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24
mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben,
3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
4 db bukó /nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnnyal, 1480 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24
mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér
színben, 3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnnyal, 830 mm x1410 mm külmérettel, üveg 24 mm (4
float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér színben, 2 db
vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db nyíló jobbos ablak, egyenes szárnnyal, 530 mm x720 mm külmérettel, üveg 24 mm hőszig.
panel - kívül PVC fehér/ belül PVC fehér távtartóval, nyíló jobbos, kilincs fent, fehér színben, 1 db
vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db bukó/nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnnyal, 1160 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24
mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben,
3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
12 db fix/bukó ablak, egyenes szárnnyal, 1765 mm x1500 mm külmérettel, üveg 24 mm (VSG 33.1
float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, bukó, kilincs fent, fehér színben, 4 db
vízréstakaróval, bowwdenes távnyitóval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
8 db bukó/bukó ablak, egyenes szárnnyal, 2635 mm x850 mm külmérettel, üveg 24 mm (VSG 33.1
float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, bukó, kilincs fent, fehér színben, 6 db
vízréstakaróval, bowwdenes távnyitóval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel
4

1 db bukó/nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnnyal, 1240 mm x1735 mm külmérettel, Üveg 24
mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér
színben, 3 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db bukó/nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnnyal, 1240 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24
mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval , nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér
színben, 3 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 2340 mm x 910 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval 4 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízréstakaróval,
1 db kifelé nyíló középen felnyíló jobbos üvegezett bejárati ajtó, 1540 mm x 2100 mm külmérettel,
üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg
biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu
távtartóval, küszöbgumi OPT/BAL, 1442 mm,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 2290 mm x 790 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 4 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 1490 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, küszöbgumi OPT/BAL,
1392 mm,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16
Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet
kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízestakaróval,
1 db statikai soroló 38 mm 1x=17.84 cm 4, hossz: 2340 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
1 db statikai soroló 38 mm 1x=17.84 cm 4, hossz: 2290 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
40 db rejtett soroló hossz: 1730 mm
8 db rejtett soroló hossz: 1500 mm
6 db szerelt jellegű WC kabin rendszer kompletten, lábakkal, zárral, foglaltsági jelzővel, 2-es
kabin, 180 cm széles előlapos 2 ajtóval, 120 cm válaszfallal, K-FAL Strong 28 mm vastag 2 oldalt
laminált bútorlapból, szerelvényekkel, porszórt aluprofilból
II. részajánlat
Elektromos anyagok beszerzése:
668 m a Dokumentációban meghatározottak szerinti különböző védőcső,
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13 db doboz,
3977 m a Dokumentációban meghatározottak szerinti különböző kábel,
40 db keretnélküli kapcsolóbetét,
24 db különböző keret nélkül kapcsolóbetét fedéllel,
18 db dugaljzat,
13 db speciális betét,
11 db koaxiális antennacsatlakozó-aljzat (műanyag borítóelemek nélkül),
20 db telekommunikációs csatlakozóaljzat (műanyag borítóelemek nélkül),
110 db földelt csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat),
149 db a Dokumentációban meghatározottak szerinti különböző keret,
4 db kézi működtetésű terheléskapcsoló, műanyag tokozással, 63 A-ig,
1 db főelosztó,
2 db elosztó,
1 db RACK szekrény 800x600x600 mm, falra elosztóval, patch panellal, 2U széles tálcával a
router és a modem részére kompletten,
1 db 3 csatornás tv antenna erősítő,
1 db 3 csatornás adó-vevő készlet (mobil indukciós hurok) + vezetéknélküli mikrofon,
1 db hangosítási központ erősítővel, DVD lejátszóval, mikrofonnal,
1 db 24V-os elektronikus iskolai jelzőóra,
1 db kézszárító infra vezérléssel,
1 db mozgáskorlátozott WC szett,
5 db 24V-os jelzőcsengő,
17 db falra szerelhető hangszóró (max. 10W),
8 db 1 x 35 W-os por és páramentes fénycsöves lámpatest elektronikus előtéttel,
12 db lámpatest 250 W-os fémhalogén fényforrással, edzett üveg előlappal, fényforrással együtt,
12 db fehérre festett köracél védőrács a tornatermi lámpatestekre,
22 db körfénycsöves lámpatest opál búrával 1x22W, elektronikus előtéttel,
19 db körfénycsöves lámpatest opál búrával 1x40W elektronikus előtéttel,
10 db körfénycsöves lámpatest opál búrával 1x40W elektronikus előtéttel, inverterrel,
63 db 2 x 35 W-os parabolatükrös fénycsöves lámpatest,
8 db 1 x 35 W-os aszimmetrikus parabolatükrös fénycsöves lámpatest (táblavilágító),
9 db irányfény lámpatest készenléti üzemmódra 1,5 órás akkumulátorral (8W),
22 db 22 W-os körfénycső,
29 db 40 W-os körfénycső,
142 db 35W-os fénycső (melegfehér),
240 m 8 mm átmérőjű horganyzott köracél felfogó,
104 m 12 mm átmérőjű horganyzott köracél levezető,
195 m 10 mm átmérőjű horganyzott köracél földelő,
25 db 50 mm2 réz sodrony,
1 db rúdföldelő 25 mm köracélból (4 m hosszú),
13 db EPH FÖLDELÉS villámvédelem kiépítéshez, összekötő köracél 12 mm átmérővel,
92 db vezetéktartó M8 belső menettel, 8 mm átmérőjű horganyzott köracél,
112 db 8 mm átmérőjű horganyzott acél,
92 db ragasztható talp M8 menettel,
Vagyonvédelmi rendszerhez tartozó anyagok:
1 db 8 zónás riasztó központ,
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1 db tápegység (230VAC/16VAC 45VA),
3 db akkumulátor (12V/7.0Ah),
3 db 8 zónás bővítő modul,
1 db magyar nyelvű LCD kezelő,
27 db mozgásérzékelő + mikrohullámú érzékelő, digitális, kisállatvédett, tartókonzollal,
3 db befúrható nyitásérzékelő TANE SD-70 WH tipusú,
1 db akkumulátoros kültéri hang és fényjelző (akku nélkül),
1 db GSM/GPRS kommunikátor modul, CID, SIA, 4/2 formátumok támogatása, SMS/CID küldés,
kimenetek SMS vezérlése, telefonvonal szimulálás, fémdobozban,
560 m műanyag védőcső (épületen belüli),
1410 m 6*0,22 biztonságtechnikai kábel.
III. részajánlat
Gépészeti anyagok beszerzése
70 m 63 x 5.8 mm PE 80 műanyag nyomócső,
1 db 63 x 2" méretű PE 100 műanyag nyomócső belsőmenetes átmeneti idom,
1 db elektrofúziós háromtokos T-idom (átmérő: 63 mm),
168 m csőidom (átmérő: 16 x 2,0 mm),
82 m csőidom (átmérő: 20 x 2,0 mm),
150 m csőidom (átmérő: 26 x 3,0 mm),
10 m csőidom (átmérő: 32 x 3,0 mm),
14 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 32 x 1,8 mm),
27 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 40 x 1,8 mm),
48 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 50 x 1,8 mm),
36 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 63 x 1,9 mm),
12 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 110 x 2,2 mm),
10 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 110 x 3,2 mm),
98 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 125 x 3,2 mm),
4 db PVC-KG tisztítóakna fedlappal, kompletten átm. 300 mm,
7 db a Dokumentációban meghatározott hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral
szénacélból,
7 db szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal a
Dokumentációban meghatározott kiegészítőkkel egy szettben,
7 db szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben, a Dokumentációban
meghatározott szerelési tartozékokkal egy szettben,
1 db a Dokumentációban meghatározott háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből rögzítő
és bekötőelemekkel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, bűzelzáróval szettben,
1 db porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítő-elemmel, de csapteleppel, szifonnal
és levezetőszeleppel, TH 410-E jelű döntőberendezéssel,
1 db porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, falra szerelhető kivitelben, szerelő
kerettel, felszerelve, vízöblítő tartállyal,
1 db WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére,
1 db dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,
2 db vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, szinterezett acélból,
1 db függőleges kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, fali rögzítésű,
1 db felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak, szinterezett acélból,
1 db rácstartó, lopásvédett ki- és bepattintható, 121x121 mm-es nemesacél kerettel és115x115
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mm-es ráccsal, kiszáradás esetén is bűzzáró szifonbetéttel,
3 db légbeszívó szelep műanyagból hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal,
gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s,
42 m csőhéj, anyaga: polietilén hab, nehezen éghető, 10 mm vastag 16 mm átm. csővezetékre,
464 m a Dokumentációban meghatározott különböző átmérőjű csőhéj,
12 m kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, Safe SR
típusú merevítés nélkül, NA 100 lv. 0,50 mm,
12 m kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, Safe SR
típusú merevítés nélkül, NA 150 lv. 0,50 mm,
7 db csőkapcsoló idom horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel a kötést
megerősítő lemezcsavarokkal, NA 100,
6 db csőkapcsoló idom horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel a kötést
megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150,
12 db idomkapcsoló horganyzott acéllemezből, NA 100,
8 db idomkapcsoló horganyzott acéllemezből, NA 150,
1 db könyökidom horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést
megerősítő lemezcsavarokkal, NA 100,
2 db könyökidom horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést
megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150,
2 db elágazó-idom horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést
megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150/100/150,
1 db koncentrikus szűkítő-idom horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150/100
4 db axiális golyócsapágyas kisventilátor időrelével,
2 db esővédő fix zsalu kisventilátorokhoz, kopoltyúzott alumínium lemezből, falsíkra csavarozható
kivitelben,
10 db a Dokumentációban meghatározott radiátor,
57 m a Dokumentációban meghatározott acélcső,
6 db sárgaréz gömbcsap (kazántöltőcsap) 1/2" névleges méret 15 mm,
5 db légtelenítő-szelep, kifolyó- és locsolószelep,
18 db a Dokumentációban meghatározott szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó szelep, csappantyú,
2 db sárgaréz gömbcsap (víz- és gázfőcsap) 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm,
1 db gömbcsap, víz- és gázfőcsap,motoros golyóscsap, 3/4", belső menet, mások oldalon külső
menetes cafni,
5 db sárgaréz gömbcsap, víz- és gázfőcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges
méret 32 mm,
3 db sárgaréz gömbcsap, víz- és gázfőcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges
méret 40 mm,
12 db gömbcsap, víz- és gázfőcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min.,
1 db visszatérő hőm. korlátozó szelep, 5/4",
1 db hőmennyiségmérő 3,5m3/h,
1 db 35 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra,
1 db szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán, automata adagolós pellet tüzelésű kazán,
105 kW,
8 db manométer-radiális alsó csatlakozással, 63 mm átmérővel,
6 db bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 63 mm átmérővel, 62 mm benyúlással, kerek alukeretes
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előlappal,
5 db a Dokumentációban meghatározott fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel, A-energiaosztály,
785 fm fűtési cső,
43 db termosztatikus elő-beállítható radiátorszelep, kétcsöves fűtési rendszerbe,
43 db visszatérő csavarzat,
43 db termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben,
43 db lopásvédelmi gyűrű,
10 db automata légtelenítő berendezés 1/2",
5 db a Dokumentációban meghatározott visszatérő beszabályozó szelep.
Ajánlatkérő a fentiektől +10%-ban eltérhet.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
44100000-1
44111000-1
44111510-9
44921100-3
44111900-0
44112200-0
44112300-1
24910000-6
44221200-7
44810000-1
44111520-2
44171000-9
44192200-4
44164200-9
44164300-0
44164310-3
44300000-3
31211000-8
31214100-0
31224100-3
31223000-5
31330000-8
31214130-9
31224000-2
31200000-8
31711110-7

Kiegészítő szójegyzék

39254120-4
39712300-9
44423100-2
32340000-8
31520000-7
31530000-0
31531100-8
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44313000-7
31430000-9
31625300-6
42130000-9
44115200-1
44115210-4
44115220-7
44411300-7
44411700-1
44411100-5
44411000-4
39714100-1
44621100-0
44621200-1
44620000-2
44600000-6
42122000-0
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: 20323562
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:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
10

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
x 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
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)
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)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
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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 nem
(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)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (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: Építőmesteri anyagok beszerzése
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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/09/04 (év/hó/nap)
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IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYAK-ÉP Kft.
Postai cím: Dorogi út 01125/69.
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Telefon: +36 1570750
E-mail: nyakep@nyakep.hu
Fax: +36 1570751
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 10000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 8279304 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 8279304 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8279304 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: nem
(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
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
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kisvállalkozás
x 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
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

NYAK-ÉP Kft. (név) 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69. (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.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Elektromos anyagok beszerzése
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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/09/04 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Kujbus Árpád egyéni vállalkozó
Postai cím: Tiszavasvári út 27.
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Telefon: +36 52570640
E-mail: nanas-vill@freemail.hu
Fax: +36 52570639
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 5000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 4331920 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4331920 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4331920 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: nem
(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
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
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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
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Kujbus Árpád egyéni vállalkozó (név) 4080 Hajdúnánás. Tiszavasvári út 27. (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.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Gépészeti anyagok beszerzése
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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/09/04 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MikronTech Kft.
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Postai cím: Gyár u. 2.
Város/Község: Budaőrs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Telefon: +36 303825282
E-mail:
Fax: +36 23331454
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 8000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 7712338 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7712338 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7712338 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: nem
(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
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
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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
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

MikronTech Kft. (név) 2040 Budaörs, Gyár u. 2. (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
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
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: 2014/08/10 (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)
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: 2014/10/20 (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)------------------
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