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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12005005Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

www.dpckorhaz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

„SZI-218 Családbarát szülészet építése 2.(1269)”Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001184442019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dél-pesti Centrumkórház - Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézet

EKRSZ_
74552335

Nagyvárad Tér 1.

Budapest HU110 1097

Sebestyén Ádám

szfki@dpckorhaz.hu +36 12196167

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
26039220

Bécsi Út 57-59. I. em. 10.

Budapest HU110 1036

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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V.2 Az eljárás eredménye

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:

2019.09.26

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 szülészet kialakítása 600 m2, amelynek keretében egy- és kétágyas összkomfortos szobák kerülnek kivitelezésre. Az 
építési munkálatok során az első emeleti orvosi szoba a földszinten, az újszülött részleg a pedig a jelenlegi elvárásoknak megfelelően 
kerül kialakítása. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezési munkákat működő intézmény területén kell végezni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„SZI-218 Családbarát szülészet építése 2.(1269)”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 80 342 798; 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 
12 hónap): 2; 3. A megajánlott burkolólapok száraz csúszásmentessége (min. R10, max. R12): R11; 4. A megajánlott csaptelepek 
vízátvezetősége 3 bar nyomásnál (min 6 liter/perc az áteresztő képesség, max. 4 liter/perc az áteresztő képesség): 5. (Az 1. 
értékelési szempontra megajánlott nettó 80 342 798 Ft összesített nettó ajánlati ár a számítási hiba javítást követő, helyes érték.
) A Baustra Építő Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes, valamint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette.

24976707213Baustra Építő Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János Utca 3/a.

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)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti 
ponthatárok közötti pontszámot: - Az 1. és a 4. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) 
pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. - A 2. – 3. értékelési részszempontok esetén a fentebb 
hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a 
kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a részszempontra adott 
súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontra kiszámított pontszámok és azok 
súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 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:

1000

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

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 80 342 798 Ft, súlyszám:70, pont:100,00, pont x súlyszám:
7000,000; 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap): 2, súlyszám:4; 
pont:100,00, pont x súlyszám: 400,00; 3. A megajánlott burkolólapok száraz csúszásmentessége (min. R10, max
. R12): R11, súlyszám:13; pont:100, pont x súlyszám: 1300,00; 4. A megajánlott csaptelepek vízátvezetősége 3 
bar nyomásnál (min 6 liter/perc az áteresztő képesség, max. 4 liter/perc az áteresztő képesség): 5, súlyszám: 
13, pont:100,00, pont x súlyszám: 1300,00. Összpontszám: 10000,00. (Az 1. értékelési szempontra megajánlott 
nettó 80 342 798 Ft összesített nettó ajánlati ár a számítási hiba javítást követő, helyes érték.)

Szöveges értékelés:

10000.00Baustra Építő Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 80 342 798; 2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 
12 hónap): 2; 3. A megajánlott burkolólapok száraz csúszásmentessége (min. R10, max. R12): R11; 4. A megajánlott csaptelepek 
vízátvezetősége 3 bar nyomásnál (min 6 liter/perc az áteresztő képesség, max. 4 liter/perc az áteresztő képesség): 5. (Az 1. 
értékelési szempontra megajánlott nettó 80 342 798 Ft összesített nettó ajánlati ár a számítási hiba javítást követő, helyes érték.
) A Baustra Építő Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes.

24976707213Baustra Építő Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János Utca 3/a.

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
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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:

Kbt. 131. § (6) bekezdése szerint a moratórium 5 nap.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.21Lejárata:2019.10.17Kezdete:

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:

Az M.K Unit Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés
a) pontja alapján érvénytelen. Érvénytelenség indokolása: Az ajánlattételi felhívásban előírt ajánlattételi határidő 2019. 10. 02. 
napja 14:00 óra volt. Az M.K Unit Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
2019. 10. 02. napján 14:23:40-kor, azaz az ajánlattételi határidő lejárta után került benyújtásra, melyre figyelemmel az ajánlata 
elkésett.

13128694213M.K Unit Építőipari, Kereskedelmi és Szogáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310 
Szigetszentmiklós, Szalma Utca 10

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:

Munkanem (I. ütem, II. ütem, III.ütem, IV. ütem): Felületképzés.

Szigetgép Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7.), adószám: 26209821-2-13.

2019.10.16

2019.10.16



EKR001184442019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




