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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-838 DE ASDA felújít. és kond. gázkazánok telep

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - DE A. S. Diákapartman lakóegységeinek felújításaRész száma, elnevezése:

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:

2019.12.05

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

DEK-838 DE ASDA felújít. és kond. gázkazánok telep („DEK-838 DE Arany Sándor Diákapartman lakóegységeinek felújítása és 
kondenzációs gázkazánok telepítése”) elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében a 4032 Debrecen, Böszörményi út 142. szám az 
alábbiak valósulnak meg: 1. rész: DE Arany Sándor Diákapartman lakóegységeinek felújítása. A felújításban 24 lakóegység érintett. A 
lakóegységek fürdőszobáiban új padlóburkolat készül. A meglévő beépített zuhanytálcák helyett épített zuhanytálca lesz. Az ehhez 
szükséges falazat 10-es pórusbeton válaszfalból történik. Természetesen az megfelelő új oldalfalvakolatról és az üzemi-használati víz 
elleni szigetelésről is gondoskodni kell. Az oldalfalak részleges burkolása is megvalósul. A teljes lakóegység festése a tapétázott 
helyiségek javítása és festése is elkészül. A csövek mázolása és a belső nyílászárók pászítása, mázolása is megvalósul. A meglévő 
parketta burkolatok részleges javítása pótlása majd csiszolása és lakkozása is a feladat része. A konyhapult csere és a mosogató csere 
is megtörténik. Elhelyezésre kerül ezen kívül még a konyhai külső nyílászáróba egy légbevezető. Épített zuhanytálca készítése, 
kialakítása: 24 db, Válaszfal építése: 45,36 m2, Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása: 4949,39 
m2. 2. rész: DE Arany Sándor Diákapartman lakóegységeiben kondenzációs gázkazánok telepítése. Az épület lakóegységeiben régi 
turbó kombi fali kazánok bontása. Összesen 28 db kombi kondenzációs fali kazán telepítése, szakszerviz általi beüzemelése. Meglévő 
gyűjtőkémény átalakítása, méretezése kondenzációs kazánok bekötéséhez. Kémény hatósági átvétel ügyintézése. Kazánok kondenzvíz 
elvezetésének kiépítése. Fűtési szerelvények cseréje. Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése: 28 db

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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)

1. értékelési szempont: Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt MV-É jog-ság megszerzéséhez 
szükséges (36 hónapos) szakmai tapasztalat időtartamnál többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a szakember 
összesen 42 hó-napos szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet meg-ajánlást kell szerepeltetnie). 
Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a 
felolvasó-lapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 
szakmai tapasztalat alatt a hónapban megadott gyakorlati időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos 
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. Csak olyan szakember ajánlható meg, aki 
legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 2. ért. szp: Ajánlattevőnek azt az értéket kell a 
felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt MV-ÉG jogság megszerzéséhez szükséges (36 hónapos) szakmai tapasztalat időtartamnál 
töb-bet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a szakember összesen 42 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, 
akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan elő-írt 
időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési 
pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai tapasztalat alatt a hónapban megadott gyakorlati 
időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott 
szakember szakmai tapasztalatába. Csak olyan szakember ajánlható meg, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. A 
magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál 
kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban 
az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb. 3. ért. szp: Jelen értékelési szempont esetén a jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva 
minimum 36 hónap, melyre ajánlattevők kedvezőbb ajánlatot tehetnek azzal, hogy összesen 60 hónap vagy annál kedvezőbb 
megajánlás esetén is ajánlattevő a maximális pontszámot kapja (azaz ajánlatkérő az összesen 60 hónapnál hosszabb jótállási időtartam
megajánlása esetén is a maximális 10 pontot adja ajánlattevőnek). Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel 
az előírt 36 hónapos jótállási időtartamnál többet vagy ugyanannyit kíván megajánlani (pld. amennyiben ajánlattevő összesen 42 
hónapos jótállási időtartamot kíván megajánlani, akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben 
ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt jótállási időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a 
felolvasólapon feltüntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot, azaz 0 pontot kapja az ajánlattevő. A 0 hónap megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hó-nap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Folyt: VI.1.10) További információk

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:

714.74TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak. Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben 
résztvevő szakem-bernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó 
max. 24 hó): 88 hó. 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakem-bernek az MV-ÉG jog-ság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felü-li szakmai tapasz-a(min.0 hónap max.24 hónap): 72 hó. 3. 36 hónapnál 
hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 hó. 4. Nettó ajánlati ár (Ft): 60.471.389,- Ft.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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1000.00TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak. Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben 
résztvevő szakem-bernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó 
max. 24 hó): 88 hó. 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakem-bernek az MV-ÉG jog-ság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felü-li szakmai tapasz-a(min.0 hónap max.24 hónap): 72 hó. 3. 36 hónapnál 
hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 hó. 4. Nettó ajánlati ár (Ft): 34.008.419,- Ft.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - DE ASDA lakóegys. kondenz. gázkazánok telepítéseRész száma, elnevezése:

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:

Ara-Terv Betéti Társaság (22872339-1-09) M.1.1. Műszaki-szakmai alkalmasság. CS-Control Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (23849325-2-09) M.1.2. Műszaki-szakmai alkalmasság.

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 60.471.389,- Ft. A fenti ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányt tartalmazó ajánlat.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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

Ara-Terv Betéti Társaság (22872339-1-09) M.1.1. Műszaki-szakmai alkalmasság. CS-Control Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (23849325-2-09) M.1.2. Műszaki-szakmai alkalmasság.

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 34.008.419,- Ft. A fenti ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányt tartalmazó ajánlat.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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)

1. értékelési szempont: Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt MV-É jog-ság megszerzéséhez 
szükséges (36 hónapos) szakmai tapasztalat időtartamnál többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a szakember 
összesen 42 hó-napos szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet meg-ajánlást kell szerepeltetnie). 
Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a 
felolvasó-lapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 
szakmai tapasztalat alatt a hónapban megadott gyakorlati időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos 
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. Csak olyan szakember ajánlható meg, aki 
legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 2. ért. szp: Ajánlattevőnek azt az értéket kell a 
felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt MV-ÉG jogság megszerzéséhez szükséges (36 hónapos) szakmai tapasztalat időtartamnál 
töb-bet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a szakember összesen 42 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, 
akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan elő-írt 
időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési 
pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai tapasztalat alatt a hónapban megadott gyakorlati 
időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott 
szakember szakmai tapasztalatába. Csak olyan szakember ajánlható meg, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. A 
magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál 
kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban 
az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb. 3. ért. szp: Jelen értékelési szempont esetén a jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva 
minimum 36 hónap, melyre ajánlattevők kedvezőbb ajánlatot tehetnek azzal, hogy összesen 60 hónap vagy annál kedvezőbb 
megajánlás esetén is ajánlattevő a maximális pontszámot kapja (azaz ajánlatkérő az összesen 60 hónapnál hosszabb jótállási időtartam
megajánlása esetén is a maximális 10 pontot adja ajánlattevőnek). Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel 
az előírt 36 hónapos jótállási időtartamnál többet vagy ugyanannyit kíván megajánlani (pld. amennyiben ajánlattevő összesen 42 
hónapos jótállási időtartamot kíván megajánlani, akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben 
ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt jótállási időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a 
felolvasólapon feltüntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot, azaz 0 pontot kapja az ajánlattevő. A 0 hónap megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hó-nap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. Folyt: VI.1.10) További információk

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:
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Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az 
eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt 
Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: 1. részben: - Credo Trade 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen Péterfia Utca 4. I/113.), - "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaság (4029 Debrecen Csillag Utca 53. fsz/1.) - GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Turán Utca 7.). 
2. részben: - Credo Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen Péterfia Utca 4. I/113.), - "UNIVERSAL BAU' 96" 
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen Csillag Utca 53. fsz/1.) - GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság (4220
Hajdúböszörmény Turán Utca 7.). 1. rész és 2. rész: V.2.5) folytatása: Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a jelen értékelési részszempont esetén: Pvizsgált=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - 
két tizedes jegyre kerekíti. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő 
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Nettó ajánlati ár (Ft) (
valamennyi rész esetében releváns): Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat 
tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a 
fordított arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint: A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket 
tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek 
meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.01.20Lejárata:2020.01.15Kezdete:

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:

2020.01.14

2020.01.14
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legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A felolvasólapon valamennyi értékelési szempontra 
kell, hogy értéket tűntessen föl ajánlattevő, ellenkező esetben Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlattevőnek 
beárazva kell benyújtania az ajánlatához az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a 
költségvetési főösszesítő összegét kell feltűntetnie, az egyéb értékelési szempontokra tett megajánlások mellett. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” elnevezésű, a 2019. évi 227. szám; 2019.11.26. közzétett útmutatójára.




