
9. melteklet a 9212011. (XlI. 30.) NFM rendelethez

Osszegezes az ajanla/ok elbfrallisarol

1. Az ajfmlatkcro neve es cimc: Mcitraj Gyogyinlezet; 3233 McitrahazQ, 7151. hrsz.
2. A kiizbcszcrl.cs targya 6s mcnIlyiscgc:
A kozbeszerzes targya:
Mcigy- TlOP-2,2.6- /e/jes kuru projektmencdzsment szolgciltatas- 2015.
A kozbeszerzcs mCllllyisege

A projektmenedzsment szen!czet felrillitasa es fa/yamatas milk6dletise, rezetese, a szerveze/
mun!wrendjcnek kia/okilusa.
Kozrem{1kodes a projekthez kapcsol6d6 dokumenlllmkezefcsi rendszer kialakilcisciban is mii/(udlcteseben.
A Tamogalcisi Szerz6desben wilfalt projektfeladatok menedzselese, ellen6rzese, megszervezese.
A projekt mllllkafolyamatainak tamogalcisa, koordinaci6ja, a projekt lilvonafierv szerinti el6rehaladciscinak
bizlosflasa erdekiben
Kbzremukbdis a projekthez kapcso/6 besuimolok elkiszitesebell: a doklimellilimok mim5segbizlosittisa,
hibtik iszlelise esetr.injavaslallitel a korrekciora.
Kapcsolatlarlas is koordimiciosfeladalok ella/asa: Kapcsolatlarttis is koordinticio a projeklbell resztwvo
szervezetek kozott (kozbeszerzesi szakerto, kivilelezo, miiszaki ellenor, PR ~·zakember, kedvezmenyezett
szervezet, tamogato szervezel). Egyezlelo iilesek megszervezese es lebonyolitcisa, dokumenttiltisa a projekt
tevekenyseggel kapcsolatosan.
A projekt megvalos{tasahoz kOtendo szerzadesek-, elkeszilenda dokllmelllllmok tillekintr.ise, tancicsadtis
Kozremiikode~· a projekl kereleben kiilso vcillalkoz6kkal kOto/l szerzodeseket erill/o teljesitr.isek
szerzodesszerii megvalosulasahan; A proje/aben resztvevo vallalkoz6k (kbzbeszerzesi szakerlo, kivileiezo.
miiszaki ellenor, PR szakemher) lIIunkajanak irtinyilasa, /cimogalcisa, ellellorzese.
A Ttimogatasi Szerzodesben foglaltaktol val6 elten?sek kezelese, a sZiikseges mOdositasi eljaY(is(ok)
e/okeszitese, leJolytatdsa, va/toztls bejelentes(ek) koordintifcisa.
Ellenorzesek segftese: A proje/ahez kapcsofdd6 ellenarzesek soran az elfenarbk helyszilli szemlr.ije,wk
megszervezese, reszvetel az ellenorzishen
KiJzremiikiJdcs a projekJ megmlOsilcisa sortin eloirt idokozonkell/ sziikseges besztimol6k (IB)
e/okeszilr.iseben es a Projekt Ztir6 Beszamo16 (ZB) osszeallfttis6ban.
Kozremiikodes is seg{tsegnYlijtcis a projekt miiszaki Jeladatainak menedzseliseben.
SegitsegnYI!;tas es kozremiikOdcs a proje/a pcnziigyi menedzsefr.iseben.
A projekthez kapcso!6d6an keletkezo szamlcik megfe/e/osegenek ellenol"zese, tanacsadas (l'onalkoz6
szaha/y()k es rendeletek, EU jinanszirozas penziigyi e/szamolcis szaba/yai szerint).
Kozremiikodes a kijizetesi kerelmek osszeallittisaban.
Pcnziigyi kimutatas keszitese a sztimfak becrkezescro/, kijizetesek iitemezeserol, az egyes tetelekhez
kapcsolOd6 iiI/era mCrlekerol.
Tanacsadas az egyes szerzodesek is a kapcs()/od6 leljesitesek, hataridok, folyamatos nyilvanlarlasallak
l'ezeteseben

3. A viilasztutl cljiir,is fajtiija: Kbt. 1221A. §- a szerinti hirdetmeny ne/kiili nem targyalcisos eljartis.
4.· Hinlclmeny nelkilli largyal<isos cljaras cscten az eljaras alkalmazasal megalapoz6 kuriilmcnyek ismertctcsc:
5.· Hivatkozas a.z elozetes osszesitctt lajekoztalora, illetve az id5szakos clozetcs tajekoztat6ra cs kozzetelelenek

napja:
6. Hivatkozas az cljarast mcgindit6, illctvc rneghirdclo hirdctmenyrc (felhivasra) es

k6zzetete!enck!megkfildesenek napja: 2015.jimius 19.
7. a) Ercdmcnyes volt-e az cljaras: Igen.
br Ercdmcnytclen cljaras esctcn az ercdmcnytclcnscg induka, valamint a Kbl. 76. § (1) bckczdes d) pontja

szerinti crcdmcnytclenscgi esetbcn a kiizbeszerLcsre tervczett anyagi fedezet iisszcge, cs annak megadasa, hogy az
mikor cs mil yen okb61 kcrilh clvunasra, atcsoportusitiisra:cr Az credmenytclcn clj:\.rast k6vctoen indul-c uj cljaras:

8. A bcnyujtutt ajanlatok szama (rcszaj:inlat-tctcli lehcloscg csctcn rcszcnkcnt): 2.
9. a) Az ervenycs ajanlatot tev5k neve, efme, alkalmassaguk indokolasa tis ajanlatuknak az ertckelesi szcmpont -

az 6sszessegehen legelonyoscbb ajilOlat kiv:\.lasztasa cseten annak reszszernpontjai - szerinti tartalmi eleme, e[emci
(rcszajanlat-teteli lehetosegeseten reszenkent):

Ajtiniatte,'o neve
Ajanlaltel'o cillle

TECHNOTRADE Rendszerhuz Kft.
1133 Budapest, Kurpufll. 46.111.



Biro/ali SZI1111POlitokszall1szeruSilhelo adalai

I Aiimlali ar (mesbizcisi dij) IIICIIO 10.500.000,- FI + Wrw!lI}'cs AFA

Ajolliallcl'()- az elj(irasl II1Cgilldit6 felhivasban el6in- a/kalmassagi /crilf!rilll1l11akmcgfcfcfl, el6irassteriiell igazo/ta.

b)" /u 0) pont szerinti ajanlatok crtckelese a kovctkczO HlbUlzatba foglalva (reszajanlattctcli lchetoseg esetcn
reszcnkcnt):

Asulyszammal
szorLOII
crtCkclcsi
pontszamok
osszcgci
a'anlattevonkent:

pontszam pontszampontszam
cssulyszam

Adou csctben a rcszszcmponlokru adou pontszam szOvcges ertekclcsc:

pontszam

Az a' anlattevo neve: Az a' anlattevo neve: Az a' imlaucv6 neve:
Enckclesi Ertckclcsi Ertekelcsi Ertckclcsi Enckclcsi ErtckelCsi

pontszam
cssulyszam
szor.lala

Azelbiralas
rcszszempontjai
(adoll csetben

alszcmpontjai is)

A
rcszszempontok
sulyszamni (adoll

csctbenaz
alszcmponlok
sulyszamai is)

pontszam
cssulyszam

(A tablil?..alnak az ajanlattev6k nevei alaui OSzlOIt oszlopainak bal oldalara az adoll ajiinlalnak az adOIl
reszszcmponl szerinti tartalmi clemeire adott crtckclcsi pontszamot, jobb oldahira pedig az crtckclcsi pontszamnak a
sulysz..immal kialakilott SZ0f7...1I31kell beimi.)
c)" Az Osszessegcbcn legel6nyosebb ajanlat kivalasztasa eseten az ertckelcs soran adhalo pontszam als6 cs felsa

hataranak megadasa:dr· Az osszessegeben legclonyoscbb ajiinlat kivalasztasa esetcn annak a m6dszcmck (m6dszcrcknek) az
ismertclcse, amellyel az ajanlatkcro mcgadla az ajanlatok rcszszcmpontok szerinti tanalmi elcmeinek ertekelese
soran a ponthatiJrok kozuui pontszamot:

10. Az ervcnytclen ajanlatot levok neve, efme cs az cTVcnytelenscg indoka:

Medittdex Ht. (7635 peel', Kissl,kok6 diili/ 4/A.)
Ern}lIytelenseg illdoko'
Ajan/alkero a; a/abbi hiallYIJotlcisi Jelhivast. illdokof6s-lJelviftjgositas ken!st kaidle meg az ojanlallevonek.

1) Ajan/alleWJ lIem szerepel a kOziarlozelsmenles adozoi adalbazisball. Kerem a kiJzlartozelsmelllessegllt
igazoilli szivesk.edjell!

Igazolciskellt a 310/2011. (Xli. 23.) KomI. rel/de/et 2. § d) pOlllja szednli illelekes ado- es wjmhi~'a/QI
igazo/asa. vagy az Arl. s:erillti egyiiUes adoigazolcis Jogod/lOlo e/.

2) Ajanlallevo ajanlalcibOl IIiallyzik az ajlill/allele/i dokumentacio VI. pontjilboll (Igazo/asok es lIyilatkozatok
jegyzeke) lalcilhat6jcgyzek 2- 19. pontjaiban ellJir/ igazoJasok es nyi/olkozalok. mc/yckel potoln; sziikseges.



Ajulllallcv6 a hiulI>polldsi felhiwJs cgycrlell pOllfjilllak scm retr IW/(lridobCII eleger (egyaltalilll lIem ny{ljtoll be
hi/lllypotlOst), azaz ajuIllallcv6 ajimlara afcllliek szerilll hibds. A fCllli okokbol az ajillliatfev6 ajunlala a Kbt. ?oJ. §
(/) bekczdes e) pOlllja a/apjan er\'l~lIytelc".

11. (I) Ercdrnenyes eljaras esetcn a nycrtes aj{lnlatteva neve, cime, aZ ellenszolgaltatas osszegc ~s ajanlata
kivalaszt,isanak indokai:

Ajimlaflel'6 nevc
iljon/of/evQ cillle
Bird/ati s:cmpolltok .~zdlllszcn'isi/"eI6 atiatai

TECHNOTRAD£ RClldszerluiz Kfl,
1133 Budapest, Karp"! 11.46. III,

Ajillllat; tiT (megbizU!,·jdijJ IIclfo 10.500.000,- Pt + li.irW!lIres A/~

Ajlmitllfcvo a legalacsollyabb (jsszegii ellcnszo/galtalcisllarlalmazo egyedfilikellf ervellyes ajimlalol fette.

br A nyertes ajanlatot kOvcto Icgkcdvez.6bb ajflnlatot tev5 neve, cfmc, az cllenszolgaltatfls ()sszege es ajanlata
kivalasztasanak indokai:

12.· A kozbeszcrzesnek az(ok) a rCsze(i), amely(ek)nck tcljesitesehez az ajanlauevo alvalialkozOt kivan igenybe
venni:

a) A nyertcs ajantattevo ajanlataban:br A nycrtcs ajanlatot k()vcto IcgkcdvezObb ajanlatot tev5 ajanlatilban:
13.· A 12. pont szerinti rcsz(ck) tekintetebcn a kiizbcszcrzes crtckcnck tiz szazalckat rncghalad6 mertckbcn

igcnybc venni kivant alvallalkoz6(k), valamint a k6zbcszCrzCsnek az a szazalCkos aninya, amelynek teljesitcscbcn a
megjei()it alvallalkozOk kozre fognak mukodni:
0) A nyertcs ajanlallcvo ajfmlataban:
b) • A nycrtes ajanlatot kOvet5 legkedvcz6bb ajanlatot teva ajanlataban:
14.• Az alkalmassag igazolilsaban rcszt vevQ szervezetck, CS azon alkalmassagi kovetelmenyek mcgjeiolcse,

ameiyek igazolasa crdckeben az ajanlattev6 ezen szervezet er5foml.saira (is) tamaszkodik:
0) A nycrtes ajfmlattev5 ajanlataban:
b)* A nyertes ajanlatot k6vet5 legkedvezobb ajanlatollevo ajanlataban:
15. a) A szcrz5deskotesi tilalmi idoszak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] kezdonapja: 2015. jlifillS 13.
b) A szerz5deski)tcsi tilalmi id5szak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] utols6 napja: 2015. ougll.mu.)· I.
16. Az osszegczes eikcszftesenek idapontja: 1015. j,,/i/lS 22
17. Az osszcgezes megkOldCscnck idopontja: 101ljlilills 11.
18.· Az tisszcgezes m6dosit,isfinak indoka:
19.· Az Bsszegczes m6dositasanak id5pontia:
20.· A m6dosftott osszcgezcs rnegkilldescnek id6pontja:
21.· Az 6sszcgczes javftasunak indoka:
22.· Az 6sszcgezesjavitasnnak idopontja:
23.· A javitotl6sszcgezes mcgkilldesenek idopomja:
24.· Egycb informaci6k:

A·-gal mcgjcloJt pomokat csak akkor kell kiti.iltcni, ha az abban foglalt esel Cennall.
A ··-gal rncgjclalt pomokat csak akkor kell kitOltcni, ha az ajanlatker5 nz Llsszcssegeben IcgelonyGsebb ajanlat
c1bfralasi szempontot alka]mazla.

Szilvasi Ogyvedi lrode
dr. Szilvasi Denes ugyved
Ad6S2am: 18144246-2-10
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