9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1.Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Kivitelezési munkák a Zala Megyei
Kórházban a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 számú „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”projekt
keretében
3. A választott eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével

induló tárgyalásos eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-15324/2014
2014/08/04
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1.) Ajánlattevő neve: T-Invest’91 Kft. székhelye: 6724 Szeged, Ősz u. 11
212.481.209,- Ft azaz
Teljes ajánlati ár (nettó Ft)
Kétszáztizenkettőmilliónégyszáznyolcvanegyezer-kétszázkilenc forint
Előteljesítés (max. 20 nap)
1 nap
2.) Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1
Teljes ajánlati ár (nettó Ft)
Előteljesítés (max. 20 nap)

206.000.000,- Ft azaz
Kétszázhatmillió forint
5 nap

Ajánlattevőkkel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlattevők által benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek a részvételi- és
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-10
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A részszempontokon belül arányosítással történik az értékelés. A legjobb
ajánlat az értékelési pontszám maximumát kapja, az ettől eltérő ajánlatok
pontjai a dokumentációban megadott képletek alapján kerülnek kiszámításra.
A résszempontokra adott pontszámok a hozzá tartozó súlyszámokkal
felszorzásra kerülnek.
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft)
Az ajánlati árat nettó árban kell megadni.
Az értékelés módszere: értékarányosítás (fordított arányosítás). A megadott nettó
összár kerül összehasonlításra, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Alegjobb
P=
(Pmax - Pmin)+Pmin
Avizsgált
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: Előteljesítés (max. 20 nap):
Az értékelés módszere: értékarányosítás (egyenes arányosítás), ahol a legmagasabb
érték a legkedvezőbb
Avizsgált
P=
(Pmax - Pmin)+Pmin
Alegjobb
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Gold-Block Hungary Kft. 1063 Budapest, Szív u. 33. ajánlata érvénytelen:
Ajánlattevő a részvételi- és az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációkban meghatározta: A tárgyalás lezárását megelőzően az
Ajánlattevő az ajánlatában rögzített értékelési részszempontokat
módosíthatja akként, hogy azok az Ajánlatkérő számára hátrányosabbá
nem válhatnak. A Gold-Block Hungary Kft végső részajánlata az
előteljesítés részszempont esetében 3 nap, amely kedvezőtlenebb a korábban
ajánlott 20 napnál. Ezért a Kbt. 74. § 1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb
módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
meghatározott feltételeknek.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ZÁÉV Építőipari Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Teljes ajánlati ár: nettó 206.000.000,- Ft
Előteljesítés: 5 nap
Érvényes ajánlatot tett. Ajánlattevő által benyújtott pályázat mindenben megfelel
a részvételi- és az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
























bontási munkák
zsaluzás, állványozás
irtás, föld és sziklamunka
szivárgóépítés
síkalapozás
helyszíni beton és vasbeton munka
előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése, szerelése
falazás és egyéb kőművesmunkák
fém- és könnyűszerkezetek szerelése
ácsmunka
vakolás és rabicolás
szárazépítés
tetőfedés
aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
bádogozás
fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése
fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése
üvegezés
felületképzés
takarítás
akadálymentesítés
liftszerelési munkák






épületvillamossági munkák
épületgépészeti munkák
külső közmű építés
útépítés

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Zala-Elektro Épületvillamossági Kft. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1) –
épületvillamossági munkák – 12%.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015/03/12
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/03/21
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015/03/11
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015/03/11
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

