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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

4200 Hajdúszoboszló Hısök tere 1. 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„H ıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola bıvítése, korszerősítése és 
komplex akadálymentesítése” 
- épület felújítás (festés, padlóburkolat csere, világítási rendszer csere) 
- bıvítés (7,13x6,91m befoglaló mérető bıvítmény; vizesblokk bıvítés) 
- főtés korszerősítés, hıszigetelés 
- komplex akadálymentesítés (1 db 630 kg-os 8 személyes 4 megállós 
elektrohidraulikus személyfelvonó; fıbejárat elıtti rámpa kialakítása, fotocellás 
ajtó beépítése, mozgássérült mosdó kialakítása, 2db mozgássérült parkoló) 
udvar-rekonstrukció; meglévı aszfalt utak és parkolók újraaszfaltozása; 
sportpályák felújítása, átalakítása; utcafronti kerítés és kapuk felújítása; 
 

3. A választott eljárás fajtája: nyílt 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 követıen indul-e új eljárás:   
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): három 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
 
1.   Ajánlattevı neve:  Aktuál Bau Építıipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevı címe:  4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61. 
 

Bírálati résszempontok: 
Ajánlati ár nettó Ft:    274.811.590.- Ft.    
Teljesítési garancia (nettó ajánlati ár %-a): 25 %  
Jótállási idı (hónap):  69 hónap 
Teljesítési idı (naptári nap):  249 nap   

 
2.  Ajánlattevı neve:  GÉSZ HUNGÁRIA Zrt. 

Ajánlattevı címe:  1164 Budapest, Rádió u. 1. 
 

Bírálati résszempontok: 
Ajánlati ár nettó Ft:    292.790.805.- Ft.    
Teljesítési garancia (nettó ajánlati ár %-a): 3 %  
Jótállási idı (hónap):  60 hónap 
Teljesítési idı (naptári nap):  2010.06.01.  



 
3.  Ajánlattevı neve:  HUNÉP Universal Építıipari Zrt. 

Ajánlattevı címe:  4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36 sz. 
 
Ajánlattevı neve:  NÁDÉP Építıipari És Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevı címe:  4181 Nádudvar, Bem J. u. 3 sz. 
 
(Közös Ajánlattevık) 
 
Bírálati résszempontok: 
Ajánlati ár nettó Ft:    303.994.555.- Ft.    
Teljesítési garancia (nettó ajánlati ár %-a): 32,90 %  
Jótállási idı (hónap):  63 hónap 
Teljesítési idı (naptári nap):   123 nap 

 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 

     Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok Aktuál Bau Kft. 
  

 Az ajánlattevı neve: 
  
GÉSZ Hungária Zrt. 

Az ajánlattevı neve: 
 
Hunép Universal Zrt. és  
NÁDÉP Kft. 

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

  

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár  
nettó Ft 

 2  100,00 200,00 93,86 187,72 90,40 180,80

  Teljesítési 
garancia(nettó 
ajánlati ár%-a): 

 1  73,84 73,84 1,00 1,00 100,00 100,00

  Jótállási idı 
(hónap): 

 1  100,00 100,00 1,00 1,00 34,00 34,00

 Teljesítési idı 
naptári nap 

 34,35 34,35 1,00 1,00 100,00 100,00

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

  408,19 190,72 414,80

 
c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:  
  1-100 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 
 
 



Részszempontonként ajánlatkérı számára a legkedvezıbb ajánlat 100 pontot kapott 1. 
részszempont fordított arányosítás a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú 
módosított ajánlása alapján (III.1.ba), a 2-4 résszempont lineáris arányosítás a 
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú módosított ajánlása alapján(III1.a). 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

(Közös Ajánlattevık) 
Ajánlattevı neve:  HUNÉP Universal Építıipari Zrt. 
Ajánlattevı címe:  4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36 sz. 
 
Ajánlattevı neve:  NÁDÉP Építıipari És Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevı címe:  4181 Nádudvar, Bem J. u. 3 sz. 

  Ellenszolgáltatás összege: 303.994.555.- Ft. 
 
  Összességében a legelınyösebb ajánlatot tette. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? HUNÉP Universal Építıipari Zrt. igen 
   NÁDÉP Építıipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. igen 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
10.* A szerzıdés 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 közremőködik/közremőködnek: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: DH Szerviz Kft.  4028 Debrecen, Tüzér u. 4. 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2009.07.29. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009.08.11. 
14.* Egyéb információk: 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja:  7976/2009 2009.05.25. 
17. Az eredményhirdetés idıpontja:   2009.07.28. 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja:  2009.07.28. 
19.* Az összegezés javításának indoka: 
 
 


