
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Fegyvernek  Nagyközség  orvosi  rendelőjének  rekonstrukciója,  bővítése  és  komplex 
akadálymentesítése  tárgyú  projekt  (ÉAOP-4.1.2./A)  kivitelezési  munkái  az  alábbiak 
szerint:

1. A 305 m² alapterületű háziorvosi rendelő teljes rekonstrukciója:

-komplett nyílászáró-csere: ~115 m²

-homlokzati hőszigetelés: ~90 m²

-burkolat és padozat cseréje: ~225 m²

-tetőszerkezet bővítése, új tető: ~100 m² szendvicspanel tető

-komplett víz-, csatorna szerelés

-fűtés rekonstrukció: korszerű gázközponti fűtés kialakítása

-elektromos hálózat teljeskörű cseréje.

2. Bővítés:

-90 m² + 32 m² területű pince építése (két gyermekrendelő elhelyezésére).

3. Teljeskörű akadálymentesítés: 

-rámpák, akadálymentes WC kialakítása

-feliratok, vezetősávok képzése

(„Fogyatékosok  esélye  közalapítvány:  Segédlet  a  komplex  akadálymentesítés 
megvalósításához” című kiadványban foglaltak szerint).

4. Tereprendezés, külső munkák:

-18 db + 1 db akadálymentes parkoló kialakítása.

A kivitelezési munkákat a gyógyító, megelőző tevékenység folyamatos biztosítása mellett kell 
elvégezni.
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja  szerinti  eredménytelenségi  esetben  a  Kbt.  96.  §-ának  (1)  bekezdése  szerinti 
indokolás: -
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 (három)
6.  a)  Az  érvényes  ajánlatot  tevők  neve,  címe  és  ajánlatuknak  a  bírálati  szempont  –  az 
összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak  részszempontjai  –  szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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I.
-az ajánlattevő neve: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
-az ajánlattevő címe: 5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 5. 

-az  ajánlat  bírálati  szempont  szerinti  tartalmi  eleme  (vállalkozói  díj):  57.921.422  Ft  + 
14.480.356 Ft ÁFA = 72.401.778 Ft.

II.
-az ajánlattevő neve: FEGYVERNEK 2009 Konzorcium
-az ajánlattevő címe: 5231 Fegyvernek, Hály Mihály út 24.

-az  ajánlat  bírálati  szempont  szerinti  tartalmi  eleme  (vállalkozói  díj):  48.178.473  Ft  + 
12.044.618 Ft = 60.223.091 Ft.

III.
-az ajánlattevő neve: Szilasi és Társa Kft.
-az ajánlattevő címe: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.

-az  ajánlat  bírálati  szempont  szerinti  tartalmi  eleme  (vállalkozói  díj):  52.749.343  Ft  + 
13.187.335 Ft ÁFA = 65.936.678 Ft.

b)** Az  a) pont  szerinti  ajánlatok  értékelése  a  következő  táblázatba  foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: -
d)** Az összességében legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak a  módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:
-az ajánlattevő neve: FEGYVERNEK 2009 Konzorcium
-az ajánlattevő címe: 5231 Fegyvernek, Hály Mihály út 24.

-az ellenszolgáltatás összege: 48.178.473 Ft + 12.044.618 Ft = 60.223.091 Ft.
-az  ajánlat  kiválasztásának  indokai:  az  ajánlat  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel, és a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
-az ajánlattevő neve: Szilasi és Társa Kft.
-az ajánlattevő címe: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.

-az ellenszolgáltatás összege: 52.749.343 Ft + 13.187.335 Ft ÁFA = 65.936.678 Ft.
-az  ajánlat  kiválasztásának  indokai:  az  ajánlat  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel, és a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint a nyertest követő második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.
9. a)  A  nyertes  a  kizáró  okok  igazolására  szolgáló  dokumentumokat  ajánlatával  együtt 
benyújtotta-e? Részlegesen.

b)* A nyertes  ajánlatot  követő legkedvezőbb ajánlatot  tevő  a  kizáró  okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Részlegesen.
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10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó/k  neve és  címe,  továbbá a közbeszerzésnek az a  része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11.*  A közbeszerzésnek  az  a  része,  amelyre  az  ajánlattevő  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b)  *  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  ajánlatában:  gépészeti 

munkák, villamos szerelési munkák
12.*  Hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  esetén  az  eljárás  alkalmazását  megalapozó 
körülmények ismertetése: -
13.  a)  A  szerződéskötési  tilalmi  időszak  [Kbt.  99.  §  (2)  bekezdés]  kezdőnapja:  2009. 
szeptember 16.
      b)  A szerződéskötési  tilalmi  időszak  [Kbt.  99.  §  (2)  bekezdés]  utolsó  napja:  2009. 
szeptember 23.
14.* Egyéb információk: -
15.*  Hivatkozás  az  előzetes  összesített  tájékoztatóra,  illetőleg  az  időszakos  előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -
16.  Hivatkozás  az  eljárást  megindító,  illetőleg  meghirdető  hirdetményre  és 
közzétételének/megküldéséneknapja: KÉ-15906/2009. A közzététel napja: 2009. augusztus 5.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. szeptember 15. 14.00 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. szeptember 14.
19.* Az összegezés javításának indoka: -

 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta.
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