
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- EFOP- 2.2.18- betegbiztonság- építés- 2018” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Mátraháza főépület keleti szárny 3. emeletén neutropéniás betegek számára történő két steril kórterem kialakítása, 
akadálymentes fürdőszobával, kórtermenként 1-1 vacuum, sűritett levegő és oxigén vételi hely kiépítésével, gépészeti, 
elektromos és építészeti felújítással. Steril légkezelő beépítése. 
Kettő darab steril kórterem, kórtermenként akadálymentes fürdőszoba kialakításának kivitelezési munkái, a 
szükséges zsilipekkel, a meglévő Intenzív osztály mellett, a 3. emeleten, mellékelt kiviteli tervek szerint. 
Építőmesteri munkák:  
Meglévő válaszfalak, burkolatok, egyéb, nem teherhordó szerkezetek bontása, födém egyes rétegeinek részleges 
visszabontása, áttörések, átvezetések helyeinek kialakítása, fészekvésések beton, vasbeton és falazott szerkezetekben 
a kiviteli tervek szerint, a kitermelt hulladék elszállítása. 
Új nem teherhordó gipszkarton, vagy szilikát anyagú válaszfalak készítése, 2, illetve 2x2 réteg karton borítással, 
normál, impregnált, illetve tg kartonnal. 
Álmennyezetek készítése tömör, illetve kazettás kivitelben, kórtermekben, szükséges helyeken revíziós ajtókkal, a 
szükséges sík léptetésekkel, dobozolások elkészítésével. 
Hideg, illetve meg burkolatok készítése kórtermekben, a specifikációknak megfelelő műszaki tartalommal, illetve 
követelmény szinttel, padlókon, illetve falfelületeken. 
Nyílás zárók elhelyezése belső terekben, szükséges területeken akadálymentes kialakítással, kórtermi, illetve steril 
kórtermi követelmény szerint.  
Felületképzések, a szükséges helyeken mosható, illetve steril felülettel, specifikáció szerinti minőségben. 
Felsorolt munkákhoz szükséges összes járulékos feladat elvégzése kompletten. 
Az egyes gépészeti, vagy orvos technológiai berendezések gépek fogadószerkezeteinek elhelyezése. 
Épületgépészeti munkák:  
Steril kórtermek kialakításához szükséges víz és csatornázási feladatok. 
Fűtési és hűtési rendszer komplett átalakítása. 
Steril kórtermek kialakításához fűtő, hűtő légtechnikai rendszer komplett kialakítása. 
Akadálymentes fürdőszobák kialakításához szükséges víz-csatorna és szellőztetési munkák. 
Elektromos szerelések:  
Meglévő elektromos hálózat bontása. 
Új kábeltartó rendszer kiépítése. 
Új kábel és vezeték hálózat kiépítése. 
Új elosztó berendezések beépítése. 
Új világítás kiépítése. 
Tűzjelző hálózat kiépítése. 
Gépészeti fogyasztók elektromos megtáplálása. 

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



Medikai hálózat kialakítása. 
EPH hálózat kiépítése. 
Orvosi gáz:  
Orvosi gázokkal történő ellátáshoz szükséges csőhálózat kialakítása/átalakítása. 
Orvosi gáz vételi helyek kialakítása, vételi egységek telepítésével, kompletten. 
A kivitelezést követő műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása és közreműködés a szükséges engedélyeztetési 
eljárásokban. Komplett megvalósulási dokumentáció készítése. 

 
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. III. 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  
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 2018. február 23. (éééé/hh/nn) 
 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 
Ajánlatkérő a Kbt. 28. § (2) bekezdés a) pontja értelmében indikatív ajánlatokat kért be, illetve a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. §- a szerinti tervezői költségvetés áll rendelkezésre. 
 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 [1] 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. 
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: [2] 
 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 



tartalmi eleme(i): 
1. 
Ajánlattevő neve Dryvit Profi Kft. 
Ajánlattevő címe 4030 Debrecen, Karabély u. 3. 
Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai  

 
Egyösszegű ajánlati ár nettó 46.995.600,- Ft + törvényes ÁFA 
Jótállás (min. 60 hónap, max. 72 hónap) 60 hónap 
Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés 
(max. 15 naptári nap) 

0 naptári nap 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
többlettapasztalata (hónapokban) 

65 hónap 

 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményeket nem írt elő.  
 
2. 
Ajánlattevő neve TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe 4220 Hajdúböszörmény, Désány u. 16. 4/15. 
Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai  

 
Egyösszegű ajánlati ár nettó 48.698.710,- Ft + törvényes ÁFA 
Jótállás (min. 60 hónap, max. 72 hónap) 60 hónap 
Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés 
(max. 15 naptári nap) 

0 naptári nap 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
többlettapasztalata (hónapokban) 

0 hónap 

 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményeket 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: 

TÖMB 2002 Szolgáltató 
Kft. 

 Az ajánlattevő neve: 

 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) 

 70  10  700  9,65  675,5     

 Jótállás (min. 60 
hónap, max. 72 
hónap) 

 15  10  150  10  150     

 Teljesítési 
véghatáridőhöz 
képest vállalt 
előteljesítés (max. 
15 naptári nap) 

 5  0  0  0  0     



 A szerződés 
teljesítésében részt 
vevő személyi 
állomány 
többlettapasztalata 
(hónapokban) 

 10  10  100  0  0     

                
                
                
                
                
                
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

     950    825,5     

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  
  
 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 0- 10. 
 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. 

 
2. Jótállás esetén. 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja 
szerinti módszer. 
 
3. Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés esetén. 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja 
szerinti módszer az alábbiak szerint. 
Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés mértéke naptári napokban: 
- 0 naptári nap: 0 pont. 
- 1- 5 naptári nap: 3 pont. 
- 6- 10 naptári nap: 6 pont. 
-  11- 14 naptári nap: 8 pont. 
- 15- naptári nap: 10 pont. 
A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében a teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés esetén, mint ajánlati elem 
legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad az Ajánlatkérő: 15 naptári nap. 
 
4. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata esetén: 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja 
szerinti módszer az alábbiak szerint. 
A bemutatott 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. pont (Felelős műszaki vezetés) 1. rész 
(Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontjában (Építési szakterület) meghatározott MV- É 



szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot (szakmai gyakorlati időt) meghaladó gyakorlat 
(többlettapasztalat) időtartama hónapokban: 
- 0- 6 hónap: 0 pont. 
- 7- 12 hónap: 5 pont. 
- 13- hónap: 10 pont. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlattevő több szakember bemutatásával 
kíván ezen értékelési részszempontra ajánlatot tenni, úgy ajánlatkérő kizárólag 1 fő szakemberre vonatkozó 
információt vesz figyelembe, az ajánlattevő ajánlatában bemutatott több szakember többlettapasztalata nem adódik 
össze. 
Figyelemmel arra, hogy ezen értékelési részszempont szerinti szakmai tapasztalattal összefüggésben ajánlatkérő nem 
ír elő alkalmassági minimumkövetelményeket, ezért amennyiben ajánlattevő ezen értékelési részszempontra nem tesz 
megajánlást, úgy ez nem eredményezi az ajánlata érvénytelenségét, azonban erre az értékelési részszempontra az 
adott ajánlattevő a minimális pontszámot fogja kapni. 
Ajánlattevőnek, jelen értékelési részszempontra tett megajánlás esetén, az ajánlattételi dokumentáció részét képező 
iratminta tartalmának megfelelő nyilatkozatot, vagy ezen iratminta tartalmával megegyező- a bemutatott szakember 
által írt és aláírt- önéletrajzot kell az ajánlata részeként benyújtani. 

 
 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
Ajánlattevő neve Dryvit Profi Kft. 
Ajánlattevő címe 
Adószáma 

4030 Debrecen, Karabély u. 3. 
24880521-2-09 

Értékelési szempontok számszerűsíthető adatai  
 

Egyösszegű ajánlati ár nettó 46.995.600,- Ft + törvényes ÁFA 
Jótállás (min. 60 hónap, max. 72 hónap) 60 hónap 
Teljesítési véghatáridőhöz képest vállalt előteljesítés 
(max. 15 naptári nap) 

0 naptári nap 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
többlettapasztalata (hónapokban) 

65 hónap 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: 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 X igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: Légtechnikai szerelés; fűtésszerelés; elektromos szerelési munkák; gipszkartonos 
munkák; festő munkák; melegburkolatok készítése. 
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: 2018. március 23. (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018. március 27. (éééé/hh/nn) 
 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. március 22. (éééé/hh/nn) 
 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. márcicus 22. (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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