
EKR000244592018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Takarítási feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dpckorhaz.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12196198Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Takarítási feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000244592018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai 
és Infektológiai Intézet

EKRSZ_
74552335

Budapest HU110 1097

Nagyvárad Tér 1.

Imre Mária

szfki@dpckorhaz.hu +36 12196167

www.dpckorhaz.hu



EKR000244592018

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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:

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

147A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 145-331950A 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

Vállalkozási szerződés / Takarítási feladatok ellátása fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézményben az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, 
Szent István telephelye részére - napi-, heti-, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás végzése összesen 25.073,96 m2 nettó 
alapterületen; - ablaktisztítás évi két alkalommal 14.246 m2-en (kerettel és az ablakszárnyak figyelembevételével együtt), amely 
magában foglalja az évi egyszeri különleges technikát igénylő (alpintechnika) ablaktisztítást 269,9 m2-en; - esetenként sorra kerülő 
festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást
is) általában éves szinten ~2.000 m2 területen (tájékoztató adat); - záró fertőtlenítés végzése [tájékoztató adat: általában éves szinten 
700 alkalom, melynek megoszlása az alkalmazható módszerek (permetezés, lemosás, letörlés, száraz köd formájában levegőbe juttatott
H2O2) esetében 175 alkalom/módszer. (Az árat m2-ben kérjük megadni. Az elszámolásra m2 alapján kerül sor.)]; A takarítandó 
épületek és takarítási szintek, valamint a takarítási gyakoriság részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentum részeként 
kerülnek átadásra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap) 
Súlyszám: 60 Értékelési pontszám: 100 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 6000 Ajánlati ár - Eseti – 
külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges 
nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2) Súlyszám: 3 Értékelési 
pontszám: 21,54 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 64,62 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés permetezéssel
(nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési pontszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 10 Ajánlati ár 
– Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési pontszám: 45,71 Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 45,71 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés letörléssel (nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési 
pontszám: 45,71 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 45,71 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd 
formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési pontszám: 21,54 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 21,54 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2) Súlyszám: 3 Értékelési 
pontszám: 29,2 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 87,6 Az M2. a) pont szerinti alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő kórház higiéniai gyakorlattal rendelkező szakember 36 hónap 
feletti többlettapasztalata Súlyszám: 20 Értékelési pontszám: 100 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
2000 Az M2. b) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő takarítási 
szolgáltatás szervezésében és koordinálásában, irányításában és ellenőrzésében gyakorlattal rendelkező 

Szöveges értékelés:

9275.18KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő. Értékelési szempont szerinti tartalmai elemek: 
Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap): 17 Ajánlati ár - 
Eseti – külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges 
nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2): 65 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés 
permetezéssel (nettó HUF/m2): 135 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2): 96 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés
letörléssel (nettó HUF/m2): 93 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2
): 438 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2): 73 Az M2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni 
kívánt 1 fő kórház higiéniai gyakorlattal rendelkező szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata: 195 Az M2. b) pont szerinti 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő takarítási szolgáltatás szervezésében és koordinálásában, 
irányításában és ellenőrzésében gyakorlattal rendelkező szakember 24 hónap feletti többlettapasztalata: 91

10591345244P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Váci Út 35

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő. Értékelési szempont szerinti tartalmai elemek: 
Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap): 15 Ajánlati ár - 
Eseti – külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges 
nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2): 260 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés 
permetezéssel (nettó HUF/m2): 310 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2): 70 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés
letörléssel (nettó HUF/m2): 70 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2
): 260 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2): 250 Az M2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni 
kívánt 1 fő kórház higiéniai gyakorlattal rendelkező szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata: 225 Az M2. b) pont szerinti 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő takarítási szolgáltatás szervezésében és koordinálásában, 
irányításában és ellenőrzésében gyakorlattal rendelkező szakember 24 hónap feletti többlettapasztalata: 39

11788515242KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., 1068 Budapest, Király Utca 80

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap): 15 Ajánlati ár - 
Eseti – külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges 
nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2): 260 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés 
permetezéssel (nettó HUF/m2): 310 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2): 70 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés
letörléssel (nettó HUF/m2): 70 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2
): 260 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2): 250 Számított ellenszolgáltatás összege (nettó HUF): 119.055.760,- Ft 
Ajánlatának kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, a szerződés teljesítéséhez előírt 
alkalmassági követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a legjobb 
ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

11788515242KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., 1068 Budapest, Király Utca 80

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlati ár értékelése az alábbiak szerint történik A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati 
elemre a maximális pontszámot (100) adja. A köztes pontszámok fordított arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek megállapításra: 
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a 
pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Minőségi értékelési részszempontok értékelése: 
Egyenes arányosítással: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, melyre ajánlatkérő a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámot az alábbi képlet alapján: P = 
Avizsgált/Alegjobb*(Pmax - Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála 
felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme. A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott 
értéket megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat a legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak 
összege a legmagasabb.

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:

1000

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

Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap) 
Súlyszám: 60 Értékelési pontszám: 88,23 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 5293,8 Ajánlati ár - Eseti –
külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges 
nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2) Súlyszám: 3 Értékelési 
pontszám: 86,15 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 258,45 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés 
permetezéssel (nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési pontszám: 22,96 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 22,96 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési pontszám: 
33,33 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 33,33 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés letörléssel (nettó HUF/
m2) Súlyszám: 1 Értékelési pontszám: 34,41 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 34,41 Ajánlati ár – Záró
fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2) Súlyszám: 1 Értékelési 
pontszám: 12,78 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 12,78 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2) 
Súlyszám: 3 Értékelési pontszám: 100 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 300 Az M2. a) pont szerinti 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő kórház higiéniai gyakorlattal rendelkező 
szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata Súlyszám: 20 Értékelési pontszám: 100 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 2000 Az M2. b) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő 
takarítási szolgáltatás szervezésében és koordinálásában, irányításában és ellenőrzésében gyakorlattal 
rendelkező szakember 24 hónap feletti többlettapasztalata Súlyszám: 10 Értékelési pontszám: 100 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 1000 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 8955,73

Szöveges értékelés:

8955.73P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

szakember 24 hónap feletti többlettapasztalata Súlyszám: 10 Értékelési pontszám: 100 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 1000 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 9275,18

takarítási tevékenység, mosatási szolgáltatás

Jelenleg nem ismert.
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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:

2019.04.08Lejárata:2019.03.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indoklás: Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására 
szólította fel ajánlattevőt. Ajánlattevő a hiánypótlás benyújtásának határidejéig hiánypótlását benyújtotta, a hiányt részben 
pótolta. A hiánypótlás során továbbra sem került bemutatásra a záró fertőtlenítés során, permetezéses módszer alkalmazása 
esetén, a behatási idő letelte után a mechanikus tisztítás elvégzése. Fentiek alapján az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap): 17 Ajánlati ár - 
Eseti – külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges 
nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2): 65 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés 
permetezéssel (nettó HUF/m2): 135 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2): 96 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés
letörléssel (nettó HUF/m2): 93 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2
): 438 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2): 73 Számított ellenszolgáltatás összege (nettó HUF): 128.477.710,- Ft 
Ajánlatának kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, a szerződés teljesítéséhez előírt 
alkalmassági követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtotta be.
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

takarítási feladatok ellátása (napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti); ablaktisztítás; festés, karbantartás, felújítási munkálatok 
utáni takarítás

Jelenleg nem ismert.

2019.03.29

2019.03.29
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A nyertes ajánlattevővel a Kbt. 131. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kerül a szerződés megkötésre. Ajánlatkérő
a bírálat és értékelés során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint járt el. Az eljárásban ajánlatot benyújtó további 
ajánlattevők adatai (név, székhely, adószám, az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi eleme) - Értékelést követően figyelmen 
kívül hagyott ajánlatok: 1. Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1038 
Budapest, Ráby Mátyás u. 26. Adószáma: 14883664-2-41 Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és 
ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap): 22 Ajánlati ár - Eseti – külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási 
munkák befejezését követően szükséges nagytakarítás (beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2): 141 
Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés permetezéssel (nettó HUF/m2): 31 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2): 32 
Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés letörléssel (nettó HUF/m2): 32 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott 
H2O2-vel (nettó HUF/m2): 56 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (nettó HUF/m2): 102 Az M2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatni kívánt 1 fő kórház higiéniai gyakorlattal rendelkező szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata: 90 Az M2. b
) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő takarítási szolgáltatás szervezésében és koordinálásában, 
irányításában és ellenőrzésében gyakorlattal rendelkező szakember 24 hónap feletti többlettapasztalata: 216 2. Ajánlattevő neve: B + 
N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő székhelye: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. Adószáma: 23480874-2-05 
Ajánlati ár - Az elvégzendő rendszeres napi, heti, havi, negyedéves és ügyeleti takarítás (nettó HUF/m2/nap): 912 592 Ajánlati ár - 
Eseti – külön megrendelés alapján végzett – festési, karbantartási, felújítási munkák befejezését követően szükséges nagytakarítás (
beleértve az adott területen lévő ablaktisztítást is) (nettó HUF/m2): 56 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés permetezéssel (nettó HUF/m2): 
175 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés lemosással (nettó HUF/m2): 175 Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés letörléssel (nettó HUF/m2): 175 
Ajánlati ár – Záró fertőtlenítés száraz köd formájában levegőbe juttatott H2O2-vel (nettó HUF/m2): 175 Ajánlati ár – Ablaktisztítás (
nettó HUF/m2): 80 Az M2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő kórház higiéniai gyakorlattal 
rendelkező szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata: 23 Az M2. b) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatni kívánt 1 fő takarítási szolgáltatás szervezésében és koordinálásában, irányításában és ellenőrzésében gyakorlattal 
rendelkező szakember 24 hónap feletti többlettapasztalata: 119 Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez eredetileg rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati árának mértékéig kiegészítette,
összesen nettó 8.477.710,- Ft összeggel.

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:




