7. meltekleta

14/2010. (X.29) NFM

rendelethez

O s s z e g e z e s a z ajanlatok elbiralasarol
1. Az ajanlatkero neve es cime:
Bajai Szent Rokus Korhaz (6500 Baja, Szent Rokus u.10.)
2. A kbzbeszerzes targya es mennyisege:
A „Strukturavaltas a Bajai Szent Rokus Korhazban" cimii TIOP-2.2.4-09/1 -2010-0003
azonositoszamu projekt kereteben megvalositando Bajai Szent Rokus Korhaz uj hotel
epiilet kiviteli tervdokumentacioinak
tervellenorzese tartoszerkezeti,
epitmeny
gepeszeti, epitmeny villamossagi szakteruleteken.
3. A valasztott eljaras fajtaja:
nemzeti ertekhatarokat elero altalanos egyszeru kbzbeszerzesi eljaras a K b t 251 .§ (2)
bekezdes alapjan
4. a) Eredmenyes volt-e az eljaras:
igen
b) * Eredmenytelen eljaras eseten az eredmenytelenseg indoka, tovabba a Kbt. 92. §-anak
c) pontja szerinti eredmenytelensegi esetben a Kbt. 96. §-anak (1) bekezdese szerinti
indokolas: c)* Az eredmenytelen eljarast kbvetoen indul-e uj eljaras: 5. A benyujtott ajanlatok szama (reszajanlatteteli lehetoseg eseten reszenkent):
3db
6. a) Az ervenyes ajanlatot tevok neve, cime es ajanlatuknak a biralati szempont - az
bsszessegeben legelbnybsebb ajanlat kivalasztasa eseten annak reszszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, illetbleg elemei (reszajanlatteteli lehetoseg eseten reszenkent):
K E M - B E R Beruhazo - Tervezb es Kereskedelmi Kft.
(4024 Debrecen, Wesselenyi utca 6.)
Netto ajanlati ar: 14 800 000 Ft
b)** Az a) pont szerinti ajanlatok ertekelese
(reszajanlatteteli lehetoseg eseten reszenkent):

a

c) ** Az
megadasa:

kivalasztasa eseten

bsszessegeben

legelonybsebb

ajanlat

kbvetkezo

tablazatba

a

foglalva

ponthatar

d) ** Az bsszessegeben legelonybsebb ajanlat kivalasztasa eseten annak a modszernek
(modszereknek) az ismertetese, amellyel az ajanlatkero megadta az ajanlatok
reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese soran a ponthatarok kbzbtti
pontszamot:

7. Az ervenytelen ajanlatot tevok neve, cime e s az ervenytelenseg indoka:
1.
AMPHY ANTIS Epitesziroda Korlatolt Felelossegu Tarsasag
(1163 Budapest, Matehaza utca 6.)
Ajanlattevb
felszblitva:

ajanlatanak ertekelese kapcsan az alabbi hianyok potlasara left
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-

kerjuk, sziveskedjen Ajanlattevokent
es nem eroforras
szervezetkent
nyilatkozni a Kbt. 60.§ (1) bekezdeseben fog la It kizaro okokrol,
kerjuk, sziveskedjek ajanlatahoz tartalomjegyzeket csatolni a Kbt. 70/A. § (1)
bekezdes c) pontja alapjan,
kerjuk, sziveskedjen nyilatkozatot benyujtani a Kbt. 71 .§ (1) bekezdes a)-d)
pontjai vonatkozasaban,
Unger Tamas igazolasanak ervenyessegi hatarideje lejart, kerjuk a megfelelo
ervenyessegu igazolas becsatolasat,
Robakne Nagy Beata igazolasanak ervenyessegi hatarideje lejart, kerjuk a
megfelelo ervenyessegu igazolas becsatolasat.
Ajanlattevo a fenti hianyokat a megadott hataridoben nem potolta, ezert ajanlata
a Kbt. 88.§ (1) bekezdes e) es f) pontjai alapjan ervenytelen.

2. RI-ZA-LIT Rimely-Zajacz Epitesz Studio Korlatolt Felelossegu Tarsasag
(1221 Budapest, Lomnici u. 28/a.)

-

Ajanlattevo ajanlatanak ertekelese kapcsan az alabbi hianyok potlasara lett
felszolitva:
ajanlattevo ajanlatahoz nem csatolta a kitoltott boritolapot kerjuk, sziveskedjen
potolni,
Kovacs Gyorgy igazolasanak ervenyessegi hatarideje lejart, kerjuk a megfelelo
ervenyessegu igazolas becsatolasat,
kerjuk Ajanlattevot, hogy a Kbt. 71 .§ (1) bek. c) pont tekinteteben is
sziveskedjek nyilatkozatot becsatolni,
a Budapest Banktol szarmazo penzintezeti igazolast sziveskedjek az
ajanlatteteli felhivasban meghatarozott tartalommal benyujtani.
Ajanlattevo a fenti hianyokat a megadott hataridoben nem potolta, ezert ajanlata
a Kbt. 88.§ (1) bekezdes e) e s f) pontjai alapjan ervenytelen.

8. a) Eredmenyes eljaras eseten a nyertes ajanlattevo neve, cime, az ellenszolgaltatas
osszege es ajanlata kivalasztasanak indokai:
K E M - B E R Beruhazo - Tervezo e s Kereskedelmi Kft.
(4024 Debrecen, Wesselenyi utca 6.)
Ellenszolgaltatas osszege: 14 800 000 Ft
Ajanlattevo a legalacsonyabb bsszegu ellenszolgaltatast tartalmazo, ervenyes
ajan I a tot tette.
b)* A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot
ellenszolgaltatas osszege es ajanlata kivalasztasanak indokai: -

tevo

neve,

cime,

az

9. A szerzodes teljesitesehez a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalado
mertekben igenybe venni kivant alvallalkozo/k neve es cime, tovabba a kozbeszerzesnek az
a resze, amelyben az alvallalkozo/k kozremukbdik/kozremukodnek: a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban: b) * A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban: 10. * A kozbeszerzesnek az a resze, amelyre az ajanlattevo a kozbeszerzes ertekenek tiz
szazalekat meg nem halado mertekben szerzodest kothet:
a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban:
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A szerkezetek mennyisegeit
koltsegvetes kiiras ellenorzese.

osszesito

konszignacibk,

arazott

es

arazatlan

b) * A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban: 1 1 / Hirdetmeny nelkuli targyalasos eljaras eseten az eljaras alkalmazasat megalapozo
kbrulmenyek ismertetese:
12. a) A szerzodeskbtesi tilalmi idoszak [Kbt. 99. § (3) bekezdes] kezdonapja:
2010. december 23.
b) A szerzodeskbtesi tilalmi idoszak [Kbt. 99. § (3) bekezdes] utolso napja:
2011. januar 06.
13. * Egyeb informaciok:
14. * Hivatkozas az elozetes bsszesitett tajekoztatora, illetoleg az idoszakos elozetes
tajekoztatora es kbzzetetelenek napja:
15.
Hivatkozas az
eljarast megindito,
illetoleg
meghirdeto
hirdetmenyre
kbzzetetelenek/megkuldesenek napja:
Ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja:
2010. november 25.
Modositott ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja:
2010. december 01.
16. Az eredmenyhirdetes,
megkiildesenek idopontja:
2010. december 23.

illetoleg

az

ajanlatok

elbiralasarol

szolo

es

bsszegezes

17. Az bsszegezes elkeszitesenek idopontja:
2010. december 22.
18. * Az bsszegezes javitasanak indoka:

A *-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az abban foglalt eset fennall.
A **-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az ajanlatkero az bsszessegeben legelonybsebb ajanlat
elbiralasi szempontot alkalmazta.
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