
7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérı neve és címe: Mátrai Gyógyintézet  
3233 Mátraháza 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Szállítási szerzıdés FA 60/120 könnyő főtıolaj beszerzése tárgyában  
Ajánlatkér ı részére összesen 1130 tonna -30%, MSZ 2042:2003, illetve a mindenkori 
szabványnak megfelelı FA-60/120 könnyő főtıolaj szállítása havi részteljesítésekkel.  
Ajánlatkér ı Mátraházai Telephelyén üzemelı kazánház olajtárolóiba (Hrsz: gyöngyösi 
7151), illetve ajánlatkérı Kékestetıi Telephelyén üzemelı kazánház olajtárolóiba (Hrsz: 
gyöngyösi 7309/2) kell leszállítani, illetve lefejteni a megrendelt mennyiséget. 
 
3. A választott eljárás fajtája: nyílt  
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:  
Ajánlatkér ı részére rendelkezésre álló összeg nettó 173.000.000,-Ft/év. 
Az ajánlattevı által megajánlott ajánlati ár magasabb a rendelkezésre álló összegnél, 
ezért a Kbt. 92. § c) pontja alapján az eljárás eredménytelen.  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: igen 
 
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): egy 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként):  
OMV Hungária Ásványolaj Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.) 
Szállított termék ára (mely a szállítást is magában foglalja) (Ft/t-ban megadva): 
367.800,-Ft/tonna + ÁFA 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetıség esetén részenként): --- 
 
c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: --- 
 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --- 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: --- 
 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 
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b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 
 
9. * A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közremőködik/közremőködnek: --- 
 
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: --- 
 
b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: --- 
 
10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: --- 
 
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: --- 
 
b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: --- 
 
11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: --- 
 
12. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdınapja: --- 
 
b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: --- 
 
13. * Egyéb információk: --- 
 
14. * Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: --- 
 
15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetıleg felhívásra és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-22319/2011.; 2011. szeptember 7. 
 
16. Az eredményhirdetés, illetıleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének 
idıpontja: 2011.  
 
17. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2011.  
 
18.* Az összegezés javításának indoka: --- 


