
9. melleklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Osszegezes az ajanlatok elbiniltisar61

1. Az aj{mlatkero neve es cime: Matrai Gyogyintezet; 3233 Matrahilza, 7151 hrsz.
2. A kozbeszerzes targya es mennyisege:

A Matrai Gyogyintezet matrahilzai telephelyen afoepuletben talalhato- kitlon mellekletben reszletezett tipusu es
darabszamu- levego-levego rendszerii hoszivattyus fiitesi rendszer idoszakos felUlvizsgalata, folyamatos
tavfelUgyelete, iizemkozben tOrteno iizemeltetesi beallitasok elvegzese es az esetlegesen elofordulo, garancialis
korbe nem tartozo meghibilsodasokjavitasa vallalkozasi szerzodes kereteben.

A karbantartas az alabbiakban felsorolt Mitsubishi Electric berendezesekre terjed ki a dokumentacioban
reszletezett feltetelek szerint:

Berendezesek Leiras db
PKFY-P 15 VBM-E oldalfali 279
PKFY-P20VBM-E oldalfali 35
PKFY-P25 VBM-E oldalfali 53
PKFY-P32VBM-E oldalfali 20
PLFY-P20VCM-E kazettas 5
PLFY-P25VCM-E kazettas 1
PEFY-P15VMS1-E legcsatornas 104
PEFY-P20VMS1-E legcsatornas 32
PEFY-P25VMS1-E le~csatornas 15
PEFY-P32VMS1-E le~csatornas 10
PEFY-NOVMS1-E legcsatornas 12
PCFY-NO VKM-E mennyezeti 2
PUHZ-HRP125YHA hoszivattyu I
PUHY-HP200YHM-A VRF hOszivattyu 5
PUHY-HP250YHM-A VRF hoszivattyu 29

3. A valasztott eljaras fajtaja: Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras.
4. * Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras eseten az eljaras alkalmazasat megalapoz6 koriilmenyek ismertetese:

A Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontjafigyelembe vetelevel a kozbeszerzes targyat kepezo szolgaltatas becsiilt erteke
nem eri el a 25.000.000,- Ft- ot.

5.* Hivatkozas az elozetes osszesftett tajekoztatora, illetve az idoszakos elozetes tajekoztatora es kozzetetelenek
napja:

6. Hivatkozas az eljarast megindft6, illetve meghirdeto hirdetmenyre (felhfvasra) es
kozzetetelenek/megkiildesenek napja: 2012. marcius 13.

7. a) Eredmenyes volt-e az eljaras: Igen.
b)* Eredmenytelen eljaras eseten az eredmenytelenseg indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdes d) pontja

szerinti eredmenytelensegi esetben a kozbeszerzesre tervezett anyagi fedezet osszege, es annak megadasa, hogy az
mikor es milyen okb61 keriilt elvonasra, atesoportosftasra:

c)* Az eredmenytelen eljarast kovetoen indul-e uj eljaras:
8. A benyujtott ajanlatok szama (reszajanlat-teteli lehetoseg eseten reszenkent): 1
9. a) Az ervenyes ajanlatot tevok neve, efme, alkalmassaguk indokoilisa es ajanlatuknak az ertekelesi szempont -

az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak reszszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei
(reszajanlat-teteli lehetoseg eseten reszenkent):



Budateeh Kft. (1112 Budapest, Neszmelyi u. 16.)
Ajanlattev6 valamennyi- az eljarast megindit6 felhivasban el6irt- alkalmassagi kriteriumnak megfelelt,
el6irasszeriien igazolta.

Ajanlati ar (vallalkozasi dij) nett6 1.159.200,- Ft + torvenyes AFA osszesen/h6

b)** Az a) pont szerinti ajanlatok ertekelese a kovetkezo tablazatba foglalva (reszajanlatteteli lehetoseg eseten
reszenkent):

Az ajanlattev6 neve: Az ajanlattevo neve: Az ajanlattevo neve:
Az elbinllas A Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi

reszszempontjai reszszempontok pontszam pontszam pontszam pontszam pontszam pontszam
(adott esetben sulyszamai (adott es sulyszam es sulyszam es sulyszam

alszempontjai is) esetben az szorzata szorzata szorzata
alszempontok
sulyszamai is)

A sulyszammal
szorzott
ertekelesi
pontszamok
osszegei
ajanlattevonkent:
Adott esetben a reszszempontokra adott pontszam szoveges ertekelese:

(A tablazatnak ai ajanlattevok nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalara az adott ajanlatnak az adott
reszszempont szerinti tartalmi elemeire adott ertekelesi pontszamot, jobb oldalara pedig az ertekelesi pontszamnak a
sulyszammal kialakitott szorzatat kell beirni.)

e)** Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten az ertekeles soran adhat6 pontszam als6 es felsa
hataranak megadasa:

d)** Az osszessegeben legel6nyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak a m6dszernek (m6dszereknek) az
ismertetese, amellyel az ajanlatkero megadta az ajanlatok reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese
soran a ponthatarok kozotti pontszamot:

10. Az ervenytelen ajanlatot tevok neve, dme es az ervenytelenseg indoka:
11. a) Eredmenyes eljaras eseten a nyertes ajanlattevo neve, dme, az ellenszolgaltatas osszege es ajanlata

kivalasztasanak indokai:

Budateeh Kft. (1112 Budapest, Neszmelyi u. 16.)

Ajanlati ar (vallalkozasi dij) nett61.159.200,- Ft + torvenyes AFA osszesen/h6



A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartalmazo ervenyes ajanlatot tette.

b)* A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo neve, dme, az ellenszolgaltatas osszege es ajanlata
kivalasztasanak indokai:

12.* A kozbeszerzesnek az(ok) a resze(i), amely(ek)nek teljesitesehez az ajanlattevo alvallalkozot kivan igenybe
venni:

a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot k6veto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:
13. * A 12. pont szerinti resz( ek) tekinteteben a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalek<it meghalad6 mertekben

igenybe venni kivant alvallalkoz6(k), valamint a kozbeszerzesnek az a szazalekos aranya, amelynek teljesiteseben a
megje161t alvallalkozok k6zre fognak miik6dni:

a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
b) * A nyertes ajanlatot k6veto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:
14. * Az alkalmassag igazolasaban reszt vevo szervezetek, es azon alkalmassagi k6vetelmenyek megjel6lese,

amelyek igazolasa erdekeben az ajanlattevo ezen szervezet erOforrasaira (is) tamaszkodik:
a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot k6veto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:
15. a) A szerzodesk6tesi tilalmi idoszak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] kezdonapja: 2012. aprilis 19.
b) A szerzodesk6tesi tilalmi idoszak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] utolso napja: 2012. aprilis 28.
16. Az osszegezes elkeszitesenek idopontja: 2012. aprilis 18.
17. Az osszegezes megktildesenek idopontja: 2012. aprilis 18.
18. * Az osszegezes m6dositasanak indoka:
19.* Az osszegezes modositasanak idopontja:
20. * A modositott osszegezes megktildesenek idopontja:
21. * Az osszegezes javitasanak indoka:
22. * Az osszegezes javitasanak idopontja:
23. * A javitott osszegezes megktildesenek idopontja:
24. * Egyeb informaci6k:

A *-gal megje16lt pontokat csak akkor kell kitblteni, ha az abban foglalt eset fennall.
A **-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitblteni, ha az ajanlatkero az osszessegeben legelonyosebb ajanlat
elblralasi szempontot alkalmazta.
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