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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 32511714Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Családbarát Szülészet építési beruházásKözbeszerzés 
tárgya:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:
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Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.
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Majorosné Kanyó Mária

quadrat@chello.hu



EKR001141962019

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.10.07

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése: - Szülőszobai részleg 
felújítása - belső boxok közötti tolóajtók felszerelése, hangszigetelés - folyosói ajtónyílások szélesítése, az ajtók cseréje, - hozzátartozói 
zsilip kialakítása a meglévő orvosi szobákból - Gyermekágyas részleg kórtermek és vizesblokkok felújítása - családi szoba fürdő 
felújítása - 2 kórtermekhez önálló vizesblokk kialakítása - 2 kórterem és vizesblokkjuk felújítása - 1 kórterem vizesblokk felújítása 
Átalakítás után keletkezett új helyiségek listája: Előtér 8,28 m2, Nővér öltöző 7,38 m2, Orvos öltöző 4,29 m2, Apa öltöző 3,07 m2, 
Kórterem 27,82 m2, Zuhanyzó 3,55 m2, WC 1,71 m2, Kórterem 28,23 m2, Zuhanyzó 3,55 m2, WC 1,71 m2

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Családbarát Szülészet építési beruházás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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1. rész-szempont: ajánlati ár (nettó Ft) esetében a legalacsonyabb értékű megajánlás a legkedvezőbb. Fordított arányosítás: Az ajánlati
árnál (HUF) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki 
a pontszámokat. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározására fordított arányosítást alkalmazza, a Közbeszerzési 
Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) alapján. A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: P= Alegjobb (Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált A 2. rész-szempont: min 12 hó max 60 hó. Ajánlatkérő a 12 hónapon túli vállalást értékeli. A 12 hónapon aluli vállalás esetén 
az ajánlat érvénytelen, a 12 hónap kapja a minimális pontszámot, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesítjük be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). A jótállás keretében rögzített vállalásokat 
kizárólag egész hónapban tehetik meg Ajánlattevők. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a 
Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározásához” alapján alkalmazza. A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: Pvizsgált = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax- Pmin) + Pmin (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) A 3. rész-szempont: A jótállási időszak alatt a 
helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. 
követő első munkanaptól számítva (1-10 munkanap) esetében a 10 munkanapon túli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 10 
munkanap kapja a minimális pontszámot, az 1 munkanap vállalás kapja az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (
10 pont). A vállalások kizárólag munkanapban adható meg. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a 
Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározásához” alapján alkalmazza. A pontszámítás az alább megadott képlettel történik: Pvizsgált = (Alegkedvezőtlenebb – 
Avizsgált) * (Pmax- Pmin) + Pmin (Alegkedvezőtlenebb – Alegkedvezőbb) A pontszámokat két tizedesig számoljuk, ahol: - P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma - P max: a pontskála felső határa - P min: a pontskála alsó határa - A vizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme - Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja - Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték Az így kapott – minden egyes rész-szempont esetében két tizedes jegy pontossággal kiszámolt - 
pontszámokat kell megszorozni a megadott releváns súlyszámokkal, végül a szorzatokat össze kell adni. Az eljárás nyertese az az 
Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték arányú (legmagasabb pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó 
érvényes ajánlatot nyújtotta be 77. § (4) bekezdés].

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:

100

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

Szöveges értékelés:

699Digital & System Solutions Kft.

Szöveges értékelés:

908.4SAFI-ART Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 21 035 412 2. Jótállás (hó) 12 3. A jótállási időszak alatta a helyszíni javítási munkák megkezdésének 
határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 8 Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

26146793212Digital & System Solutions Kft., 3100 Salgótarján, Sebaji Út 14

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 20 006 820 2. Jótállás (hó) 36 3. A jótállási időszak alatta a helyszíni javítási munkák megkezdésének 
határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 2 Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

23790568212SAFI-ART Korlátolt Felelősségű Társaság, 3100 Salgótarján, Görbe Út 61

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.20Lejárata:2019.11.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgálatás összege: 20 006 820 Ft Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek,
kizáró ok nem áll fenn, szakmai ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, 
amely jelen esetben a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette, ajánlata megfelel a rendelkezésre 
álló fedezetnek.

23790568212SAFI-ART Korlátolt Felelősségű Társaság, 3100 Salgótarján, Görbe Út 61

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

gépészeti munkák, elektromos munkák, építőmesteri munkák

nem ismert
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.11.15

2019.11.15




