
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1 

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: Gyöngyös  Postai irányítószám: 3200 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Mágy- diagnosztikai központ kialakítása- 2017 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Mátrai Gyógyintézet részére vizsgálók kialakítása. A vizsgálók a Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely főépület 
keleti szárnyában kerül kialakításra. 
 

- Mátrai Gyógyintézet Mátraházai telephelyén lévő Főépület földszint K-i szárnyán 557 m2 alapterületen, 
36 db helyiség kiviteli terv szerinti kialakítása meglévő gipszkarton szerkezetek bontásával.  

- Gépészeti, építészeti, villamos, orvostechnológiai munkák elvégzése. 
- 1 db tűzszakasz határ kialakítása. 
- Csatlakozás 1 db meglévő tűzszakasz határhoz. 
- Csatlakozás meglévő erős és gyengeáramú rendszerekhez. 
- Csatlakozás meglévő gépészeti rendszerekhez. 

 
A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét képező műszaki 
tervdokumentációk és árazatlan költségvetés tartalmazzák. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész, XVII. 
Fejezet. 
 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. §- a szerinti eljárás 
 IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: 
 IV.1.4) 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 2017. január 6. (éééé/hh/nn) 

                                                 
1 Megállapította: 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelet 12. § (5), 5. melléklet. Hatályos: 2017. I. 
1-től. 



 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 
Ajánlatkérő 4 gazdasági szereplőtől indikatív árajánlatot kért be 2016. november 14. napján. A megkeresett gazdasági 
szereplők 2016. november 17- 18. napján küldték meg az ajánlatkérőnek az indikatív árajánlatukat. 2 
 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Építési vállalkozási 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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése:2 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [3] 
 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
1. számú ajánlattevő 

Ajánlattevő neve Márkó- Bau Generál Kft. 
Ajánlattevő címe 4241 Bocskaikert, Gulyás Pál u. 32/A. 
Adószáma 
 
Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai 

23464571-2-09 

 
Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozási díj)  nettó 87.449.618,- Ft + törvényes ÁFA  
Késedelmi kötbér  100.000,- Ft/késedelmes nap 
Jótállás  24 hónap 

 
Ajánlatkérő alkalmassági kritériumokat nem írt elő. 
 
2. számú ajánlattevő 

Ajánlattevő neve „ANNA 95” Bt. 
Ajánlattevő címe 4242 Hajdúhadház, Vadas u. 11. 
Adószáma 
 
Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai 

22865168-2-09 

 
 

Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozási díj)  nettó 87.717.174,- Ft + törvényes ÁFA  
Késedelmi kötbér  100.000,- Ft/késedelmes nap 
Jótállás  24 hónap 

 
 



 
Ajánlatkérő alkalmassági kritériumokat nem írt elő. 
 
3. számú ajánlattevő 

Ajánlattevő neve Dryvit Profi Kft. 
Ajánlattevő címe 4028 Debrecen, Kassai u. 12. 
Adószáma 
 
Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai 

24880521-2-09 

 
 

Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozási díj)  nettó 86.671.587,- Ft + törvényes ÁFA  
Késedelmi kötbér  100.000,- Ft/késedelmes nap 
Jótállás  24 hónap 

 
Ajánlatkérő alkalmassági kritériumokat nem írt elő. 
 
 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: 

Dryvit Profi Kft. 
 Az ajánlattevő neve: 
Márkó- Bau Generál 

Kft. 

 Az ajánlattevő neve: 
„ANNA 95” Bt. 

 Az értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

 A 
részszempontok 
súlyszámai (adott 
esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 
és súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 
és súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 
és súlyszám 
szorzata 

 Egyösszegű 
ajánlati ár (nettó 
…,- Ft + törvényes 
ÁFA bontásban) 

 50  10  500  9,919  495,95  9,892  494,6 

 Késedelmi kötbér 
(min. 100.000,- 
Ft/késedelmes nap, 
max. 200.000,- 
Ft/késedelmes 
nap) 

 30  10  300  10  300  10  300 

 Jótállás (min. 24 
hónap, max. 60 
hónap) 

 20  10  200  10  200  10  200 

                
                
                
                
                
                
                
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 

     1000    995,95    994,6 



összegei 
ajánlattevőnként: 
 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

  
 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1- 10 pont 
 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 

1. Egyösszegű ajánlat ár esetén. 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja 
szerinti módszer. 
 
P= Alegjobb/Avizsgált x (Pmax- Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
2. Késedelmi kötbér esetén. 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti módszer. 
 
P= Avizsgált/Alegjobb x (Pmax- Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
3. Jótállás esetén. 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti módszer. 
 
P= Avizsgált/Alegjobb x (Pmax- Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 

Ajánlattevő neve Dryvit Profi Kft. 
Ajánlattevő címe 4028 Debrecen, Kassai u. 12. 
Adószáma 
 
Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai 

24880521-2-09 

 



 
Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozási díj)  nettó 86.671.587,- Ft + törvényes ÁFA  
Késedelmi kötbér  100.000,- Ft/késedelmes nap 
Jótállás  24 hónap 

 
Ajánlattevő a legjobb ár- érték arányú érvényes ajánlatot tette. 
 
 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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, adószáma:2 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka:  
 V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése:2 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: 2017. február 17. (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2017. február 21. (éééé/hh/nn) 
 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. február 16. (éééé/hh/nn) 
 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. február 16. (éééé/hh/nn) 
 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 
 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 
 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 
 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 
 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 
 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 
 VI.1.10) További információk:2 

  
  
 1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 
 
Jelen összegezést a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. §- a alapján ellenjegyzem (lajstromszám: 00167). 
 
 
 

 
Mátrai Gyógyintézet ajánlatkérő 

meghatalmazásából 
dr. Szilvási Dénes 

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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