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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mátrai Gyógyintézet,3233 Mátraháza 7151 Hrsz 

 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

A közbeszerzés tárgya: „MÁGY mátraházai telephelyén a főépületben található  levegő-levegő 

hőszivattyús fűtési rendszer folyamatos távfelügyelete, magas fokú rendelkezésre állás és a fűtési 

rendszer időszakos karbantartása -2013” 

A közbeszerzés mennyisége: „A Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephelyén a főépületben található- 

külön mellékletben részletezett típusú és darabszámú- levegő-levegő rendszerű hőszivattyús fűtési 

rendszer időszakos felülvizsgálata, folyamatos távfelügyelete, üzemközben történő üzemeltetési 

beállítások elvégzése és az esetlegesen előforduló, garanciális körbe nem tartozó meghibásodások 

javítása vállalkozási szerződés keretében. 

      Folyamatos távfelügyelet, magas szintű rendelkezésre állás 12 hónapon keresztül „ 

Folyamatos távfelügyelet tartalmazza:  

Nap szintű rendszer ellenőrzés. Üzemszerű állapot ellenőrzése, szükség szerinti módosítása. Belső 

hőmérsékletek és időzítések ellenőrzése, szükség szerinti módosítása. Hiba észlelése. Megrendelő 
kapcsolattartójának értesítése. Karbantartó cég értesítése. Telefonos rendelkezésre állás napi 24 órában. 

Magas fokú rendelkezésre állás tartalmazza 

Javító egység készenlétben tartása. Hibaelhárítás megkezdése a jelzéstől számított 24 órán belül. 
Megrendelő számára elsőbbség biztosítása más javítási munkákkal szemben.  

 

Mennyisége összesen: 

 

A karbantartás az alábbiakban felsorolt Mitsubishi Electric berendezésekre terjed ki a 

dokumentációban részletezett feltételek szerint: 

 

Berendezések Leírás db 

PKFY-P15VBM-E oldalfali 279 

PKFY-P20VBM-E oldalfali 35 

PKFY-P25VBM-E oldalfali 53 

PKFY-P32VBM-E oldalfali 20 

PLFY-P20VCM-E kazettás 5 

PLFY-P25VCM-E kazettás 1 

PEFY-P15VMS1-E légcsatornás 104 

PEFY-P20VMS1-E légcsatornás 32 



PEFY-P25VMS1-E légcsatornás 15 

PEFY-P32VMS1-E légcsatornás 10 

PEFY-P40VMS1-E légcsatornás 12 

PCFY-P40VKM-E mennyezeti 2 

PUHZ-HRP125YHA hőszivattyú 1 

PUHY-HP200YHM-A VRF hőszivattyú 5 

PUHY-HP250YHM-A VRF hőszivattyú 29 

 

3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 122. § (7) bekezdés a pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás. 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: A Kbt. 122 §. (7) bekezdés a pontja figyelembe vételével mivel a 

közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25.000.000,- Ft-ot 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 

és közzétételének napja:- 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 2013. július 23. 

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 db 

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, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1. Ajánlattevő neve:BUDATECH HŰTŐ- ÉS KLÍMATECHNIKAI KFT. 

Ajánlattevő címe:1112 Budapest, Neszmélyi út 16. 

Ajánlati ár (vállalkozási díj): nettó 1.217.186,- Ft+törvényes ÁFA összesen/hó 

 Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

A kiválasztás indoka: Ajánlattevő Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásra tett ajánlatot. 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként): 
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 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig 

az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 

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: 

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

1. Ajánlattevő neve: KLÍMA FROST KFT 

Ajánlattevő címe:2117 Isaszeg, Szt. László u 48. 

Ajánlattevő hiányosan nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki, 

amelyben részletesen leírta a hiányosságokat, valamint megadta a hiánypótlás 

benyújtásának feltételeit, illetve a hiánypótlás határidejét. Ajánlattevő a hiánypótlásra 

rendelkezésre álló határidőn belül nem nyújtott be hiánypótlást, emiatt ajánlatkérő a Kbt. 

74. § (1) e) pont alapján ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. 

 

2. Ajánlattevő neve: EVAPOR KFT 

Ajánlattevő címe:2230 Gyömrő, cifra út 2.A 

Kbt. 74. § (1) e) pont 

Ajánlattevő hiányosan nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki, 

amelyben részletesen leírta a hiányosságokat, valamint megadta a hiánypótlás 

benyújtásának feltételeit, illetve a hiánypótlás határidejét. Ajánlattevő a hiánypótlásra 

rendelkezésre álló határidőn belül nem nyújtott be hiánypótlást, emiatt ajánlatkérő a Kbt. 

74. § (1) e) pont alapján ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. 



11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 

1. Ajánlattevő neve:BUDATECH HŰTŐ- ÉS KLÍMATECHNIKAI KFT. 

Ajánlattevő címe:1112 Budapest, Neszmélyi út 16. 

Ajánlati ár (vállalkozási díj): nettó 1.217.186,- Ft+törvényes ÁFA összesen/hó 

A kiválasztás indoka: Ajánlattevő Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásra tett ajánlatot. 

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:- 

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:- 

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:2013. augusztus 15.  

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.augusztus 

25. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.augusztus 14. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.augusztus 14. 

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. 

 
 


