
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet 

 Postai cím: 7151 Hrsz. 

 Város: Mátraháza  Postai irányítószám: 3233 

 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Mágy- fűtési rendszer karbantartása- 2016” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) 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 meghibásodások 

javítása megbízási szerződés keretében. 

 

Folyamatos távfelügyelet tartalmazza:  

 

Napi szintű rendszer ellenőrzés. Üzemszerű állapot ellenőrzése, szükség szerinti módosítása. Belső hőmérsékletek és 

időzítések ellenőrzése, szükség szerinti módosítása. Hiba észlelése. Megbízó 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. Megbízó számára 

elsőbbség biztosítása más javítási munkákkal szemben. 

 

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 

 



A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás 

tartalmazza. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. Rész XVII. Fejezet.  

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti eljárás. 

 IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2016. 05. 17. (éééé/hh/nn) 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Megbízási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

I. 

1. Neve: Budatech Hűtő- és Klímatechnikai Kft. 

2. Címe: 1112 Budapest, Neszmélyi u. 16. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági minimumkövetelményeket. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (megbízási díj) nettó 1.301.000,- Ft + törvényes ÁFA/hó 

 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 
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 A súlyszámmal 

szorzott 
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pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

              

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

 V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

I. 

1. Neve: Budatech Hűtő- és Klímatechnikai Kft. 

2. Címe: 1112 Budapest, Neszmélyi u. 16. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (megbízási díj) nettó 1.301.000,- Ft + törvényes ÁFA/hó 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú, egyedüliként érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

I.  

1. Neve: Rendszer- Klíma Kft. 



2. Címe: 2712 Nyársapát, Posta u. 14. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Ajánlattevő egész ajánlata nem felel meg az ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: AD) I.8.c) pontjában 

előírtaknak („Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem 

lehet.”), melyet pótolni szükséges. 

 

2) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az AF V.3.i) pontjában, valamint az AD I.8.c) pontjában előírt tartalomjegyzék, 

melyet pótolni szükséges.  

 

3) Felolvasólap. 

 

Ajánlattevő a felolvasólapon vállalkozási díjat tüntet fel az AF- ban és az AD- ban meghatározott megbízási díj 

helyett. 

 

Megfelelő tartalmú felolvasólapot ismételten benyújtani szükséges. 

 

4) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az AF V.3.f) pontjában előírt igazolás(ok), melye(ke)t pótolni szükséges.  

 

5) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti nyilatkozat (AD 20- 21. oldalán 

található minta), melyet pótolni szükséges. 

 

6) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik a teljes ajánlata CD/DVD- n (AF V.3.i) pontja), valamint az ezzel összefüggő 

nyilatkozat (AD 24. oldalán található minta), melyeket pótolni szükséges. 

 

7) Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Kérem a köztartozásmentességét igazolni 

szíveskedjen! 

 

Igazolásként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerinti illetékes adó- és vámhivatal igazolása, 

vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás fogadható el. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016.  … (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2016.  …  (éééé/hh/nn) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.  …  (éééé/hh/nn) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.  … (éééé/hh/nn) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk:2 

  

  

 1 szükség szerinti számban ismételje meg  



2 adott esetben 

 
Jelen összegezést a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. §- a alapján ellenjegyzem (lajstromszám: 167). 
 

 

 

 

 

 

dr. Szilvási Dénes 

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

 


