
EKR000240882018

Tájékoztató az eljárás eredményéről

www.police.hu/csongradAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17999909Fax:+361 4650223Telefon:E-mail:

CsabaDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU11NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.police.hu/csongradA felhasználói oldal címe: (URL)

www.police.hu/csongradAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62562400/1271Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kossuth sugárúti épület elektromos rekonstrukciójaKözbeszerzés 
tárgya:

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000240882018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
40694100

Szeged HU333 6722

Kossuth Lajos Sugárút 22-24.

Csiszár Mária

csiszarmm@csongrad.police.hu +36 62562400/1601

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda EKRSZ_
21205172

Budapest 1024

Széll Kálmán Tér 5.

Balogh László

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kossuth sugárúti épület elektromos rekonstrukciójaII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid 
ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45310000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000240882018Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Közrend és biztonság

Kossuth sugárúti épület elektromos rekonstrukciója

Építési beruházás

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeged Kossuth Lajos sugárúti épületének elektromos 
rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében

288 807 592

HUF
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70Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1.ütem: az épület főelosztó cseréje, alagsor és a fszt. erősáramú szerelése az erőátviteli nyomvonal, dugalj hálózat és világítási hálózat 
kialakításával, fszt.-i álmennyezet építészeti kialakítása, alagsor és fszt. tűzjelző hálózatának kialakítása, tűzjelző központ telepítésével.
Nettó alapterülete: 2832m2 Készülő vezetékek teljes hossza tartószerkezettel: 15194m; Lámpatestek: 644db. Csatlakozó aljzatok: 
676db. Főelosztó berendezés: 1db Szinti alelosztó: 11db Tűzjelző központ: 1db Tűzjelző vezeték tartószerkezettel, füstérzékelővel: 
5132m Álmennyezet építés: 1250m2 2.ütem: 1. és 2.emelet erősáramú szerelése az erőátviteli nyomvonal, dugalj hálózat és világítási 
hálózat kialakításával, tetőtér erősáramú szerelése az erőátviteli nyomvonal, dugalj hálózat és világítási hálózat kialakításával, 1. és 2.
emeleti álmennyezet építészeti kialakítása, 1. és 2.emeleti, valamint tetőtéri tűzjelző hálózat kialakítása, rendszerbe illesztéssel Nettó 
alapterülete: 4128m2 Készülő vezetékek teljes hossza: 15854m; Lámpatestek: 758db. Csatlakozó aljzatok: 1246db. Szinti alelosztó: 
13db Tűzjelző vezeték tartószerkezettel, füstérzékelővel: 3622m Álmennyezet építés: 2550m2 3.ütem: 3.és 4.emelet erősáramú 
szerelése az erőátviteli nyomvonal, dugalj hálózat és világítási hálózat kialakításával, műhely rész erősáramú szerelése az erőátviteli 
nyomvonal, dugalj hálózat és világítási hálózat kialakításával, 3. és 4.emeleti álmennyezet építészeti kialakítása, 3. és 4.emeleti, 
tűzjelző hálózat kialakítása, rendszerbe illesztéssel Az 1.ütem tervein az alagsorra és a földszintre vonatkozó tervek tartalmaznak 
olyan berendezéseket, készülékeket is, melyek későbbi ütemben kerülnek felszerelésre. Ezen berendezések a későbbi kialakítás miatt 
vannak feltüntetve! Nettó alapterülete: 2703m2 Készülő vezetékek teljes hossza: 12086m; Lámpatestek: 654db. Csatlakozó aljzatok: 
954db. Szinti alelosztó: 10db Tűzjelző vezeték tartószerkezettel, füstérzékelővel: 3204m Álmennyezet építés: 1950m2 Az 1.ütem 
megvalósulása után horizontálisan haladva (emeletenként) valósítható meg az épület teljes villamos rekonstrukciója. A költségvetés 
nem tartalmazza az előirányzott 40kVA teljesítményű informatikai és telekommunikációs hálózat kizárólagos ellátásához szükséges 
szünetmentes berendezés és kábeleinek kiépítését. Az ütemekhez kiadásra kerülő tervek az eredeti teljes épületre vonatkozó 
tervcsomaggal együtt kezelendők! Az épületegyüttes, 3 tűzszakaszra bontható, ezért egy emelet 2, vagy 3 betáplálást is kap. 
Alapvetően a főépület a porta melletti lépcsőház vonalában 2 tűzszakaszra van bontva. Kossuth Lajos sugárúti épületrész: I. tűzszakasz
. Udvari épületrész: II. tűzszakasz. Földszinti gépkocsi szerelő és mosóterülete, műhelyek, 1. és 2. emeleti nagylégterű előadók: III. 
tűzszakasz. Kazánház: 13kW Porta: 10kW Dugaljhálózat: 350kW Világítás: 80kW Lift: 11kW Tűzivíz szivattyúk: 45kW Műhelyek: 40kW 
Épület együttes beépített energiaigénye: 549kW Az épület meglévő 3x250A-es (~170kW) betáplálása nem változik. Nagyfogysztó nem 
kerül beépítésre, jelentősebb teljesítménynövekedés nem várható. A tűzvédelmi fogyasztók részére a jelenleg meglévő Ganz 
gyártmányú (3x125A) aggregátor kerül felhasználásra. Az aggregátort és a főelosztót tűzálló kábellel kell összekötni. Az aggregátor 
indító elektronikáját össze kell hangolni a főelosztó átkapcsoló automatikájával. Tervezett megvilágítási szintek Mosdó, WC: 100-
150lux Öltöző blokkok: 200lux Közlekedők: 100lux Irodák: 500lux Műhely: 300lux Elektromos helyiségek: 200lux Szerelési 
magasságok: A parapetcsatornákat az irodában a falak alsó síkjában kell felszerelni a szegőkhöz igazodva. Szerelvények tervezett 
típusa Legrand Valena, Mosaic. Az informatikai szerelvények jelen terv keretében nem kerülnek betervezésre, de helyet kell hagyni a 
részükre. Folyosói, irodai kapcsolók: 1m Folyosói dugaljak: 0,30m DLP csatornába szerelt csatlakozó aljzatok, irodákban: 0,10-0,20m 
Falon kívüli kapcsolók irodákban: 1,5m Részletek a a közbesz.dok.ban

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45315100-9

45311000-0

45310000-3

6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24. 3092 hrsz.

Igen

Igen

MV-ÉV felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai 
tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, max. 60 hónap), lásd 
még További információk

30

Nem

Igen

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. Minőségi értékelési szempont: Az MV-ÉV jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki 
vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) max. 60 hónap/ súlyszám: 30

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

288 807 592A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

297 600 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12567962206A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14452378Fax:Internetcím:

+36 14452377Telefon:palyazat@t-tech.huE-mail:

Szilágyi Utca 8.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU333NUTS-kód:SzegedVáros:MagyarországOrszág:6721Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
87783496

Nemzeti azonosítószámT-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2018.09.04V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:06000-152/124/2018.szerz.A szerződés száma:

Kossuth sugárúti épület elektromos rekonstrukciójaElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

Igen
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13218506206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hétvezér utca 38/AEgyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:SzegedVáros:MagyarországOrszág:6724Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
90388624

Nemzeti azonosítószámTENZIO Építőipari Szolgáltató és Fővállalkozó Kft.Hivatalos név:

10263806206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Sövényházi Út 1Egyéb cím adatok:

HU333NUTS-kód:SándorfalvaVáros:MagyarországOrszág:6762Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
34878615

Nemzeti azonosítószámAQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátotl 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

12567962206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szilágyi Utca 8.Egyéb cím adatok:

HU333NUTS-kód:SzegedVáros:MagyarországOrszág:6721Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
87783496

Nemzeti azonosítószámT-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2018.09.04

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

2018.06.15

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

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

14771185243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Beregszász Utca 15Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1185Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
77055293

Nemzeti azonosítószámLogisys Kereskedelmi és Szolgáltató KftHivatalos név:

13985378242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kiss Ernő Utca 10Egyéb cím adatok:

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1152Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
21359062

Nemzeti azonosítószámMS Technika Szolgáltató Kft.Hivatalos név:
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 
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