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2014. november 21-én a Szent Lázát Megyei Kőrhaz hivatalos

helyiségében

Fülöp orsolya - alprojekt műszaki-szakmai vezető
Borók Sándor Péter _ alprojekt-asszisztens

Tárgy: A HUSIí1301I2.1JI0022 azonosítőszámu, ,,Megújuló energiaforrások határon
átnyúló köziis fejlesztése és alkalmazása Losonc és Salgótarján fekvőbeteg ellátó
intézményeibeno' című projekthez kapcsolódó műszaki ellenori feladatok e||Ításarla

bekért 3 árajánlat értékelése.

Fent megnevezett tárgyu egyszerúsített közbeszerzési eljárás lefolytatására qánlatot kérttink a

projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására az a\ábbí vállalkozásoktól:

1. Pipeline Épületgépészeti Tervezo Kft. - érvényes qánIatérkezett
2. Zsédely-Terv Bt. _ érvényes ajfut|at érkezett
3. BMP KVÁDER Kft. - érvényes ajánlat érkezett,

akik az alábbi aj ánlatokat adták:

1. Pipeline Épületgépészeti TervezőKft.

A műszaki ellenori feladatok ellátásával kapcsolatos megbízást bruttó: 1.130.- € + 305,10 € (27

x Ár.q.) = 1.435,10 € összegér1 vál|alja.

Aiánlata mindösszesen bruttó: 1.435"10 €. azaz bruttó: Ezer-néwszázharmincöt
euro. 10 eurocent.

2. Zsédely-Terv Bt.

A műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos megbízást bruttó: 830.- € + 224,10 € (27

u LrN: 1.054,10 € összegért vállal1a.

Aiánlata mindösszesen bruttó: 1.054.10 €. azaz bruttó: Ezer-ötvennéw euro. 10

eurocent.

3. BMP KVÁDER Kft.

A műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos megbizástbruttó: 1.030._ €' + 278,10 €, (27

x Án.q.) = 1.308,10 € összegért vállalla'
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Fentiek alapjan a^legkedvezóbb ajánlatot a HUSIí1301l2.1.1l0022 azonosítószámű,
"Megújuló energiaforrások határon átnyúló közös fejlesztése és alkalmazása Losonc ésSalgótarján fekvőbeteg ellátó intézményeiben'o címtí prájekthezkapcsolódómtiszaki ellenőrimegbízás ellatásfuajavasoljuk fóigazgatő foorvos Ú.rruk' trogy a Zsédely_Terv Bt_vel kössünkszerződést.

Melléklet:

1. Pipeline Épületgép észetiTervezőKft. - érvényes ajánlata
2 Zsédely-Terv Bt. - érvényes ajánlata
3. BMP KVÁDER Kft. - éivényes ajánlata
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Borók Sóndor Péter
alprojekt asszisztens

foglaltakkal egyetértek, a szerződéskotést a Zsédety-

Jőigazgató főorvos

O,,9
p orűlya

alpr oj e kt mijs z aki - s z akmai v e z ető

A alprojekt-menedzsment értékelésében
Terv Bt_vel engedélyezem.

Salgótarján, 207 4. november 2 1 .
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