
7. sz4mil meUdklet az J/2009. (IIL3LI IRM rendelethez

Osszegez6s az ajdnlatok elbirdlfsfr6l

L Az ajanlatkdr6 neve 6s cime: Haj&iszoboszlf Vdros Onkormdnyzata, 4200 Hajdilszoboszl6,
Hdsr)k tere I.
2. A kozbeszerzds tirgya 6s mennyisdge: Kdzszolgdltatdsi szerzdd,ls telepilldsi folydkony
hulladdk QFH) gyiijtdsdre ds drtalmatlanftd helyre szdllftdsdra Hajdilszoboszl6
szennyv{zcsotorna-csatlakozdssal nem rendelkez6 magdn- - ds k\zdpalercibdl,.
Haidilszoboszlfir6l (teriilet 238,7 km2,lakosstig: 23,800/6) 20.000 m3 C\5%o) TFH begyiijtdse
6s drtalmatlan{t6 helyre szdll{tdsa.
3. AvSlasztott eljar6s fajtija: nyilt ef drds
4. a) Eredm6nyes volt-e az eljixits: igen

b)* Eredmdnytelen eljrlr6s eset6n az eredrnlnytelens6g indoka, tovSbbri a Kbt. 92. $-anak c)
pontja szerinti eredm6nytelens6gi esetben a Kbt. 96. $-6nak (l) bekezd6se szerinti
indokolSs:-
c)* Az eredm6nytelen eljrlr6st kcivetSen indul-e rij eljrir6s: -

5. A benffitottajinlatok sz6ma (rlszajinlatt6teli lehet6s6g eset6n r6szenk6nt): egy
6. a) Az 6rv6nyes ajanlatot tev6k neve, cime 6s aj6nlatuknak a birillati szempont - az
dsszessdgdben legel6nycisebb ajinlat kiv6laszt6sa eset6n annak r6szszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, illet6le g elemei (r lszajdnlatt6teli lehet6 s6 g eset6n r6szenk6nt) :
- Kovdcs Mihdly (4200 Hajdilszoboszl1, Szabadsdg u. 13.)
ajdnlati dr: 1.045,-Ft/m' + AFA

b;** Az a) pont szerinti ajdnlatok 6rtdkel6se a kcivetkez6 tfblizatba foglalva
(r eszaj itnlatt6te I i I ehet5 s 6 g e s et6n 16 szenk6nt) : -

(Athbllzat0nak az ajdnlattev6k nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalara az adott ajdnlahak az adott rdszszempont szerinti tartalmi
elemeire adott 6rtdkel6si pontszdmo{ jobb oldal6ra pedig az 6rtdkel6si pontzdmnak a sflysz6mmal kialakitott szorzatft kell beirni.)

c)** Az 6sszess6g6ben legel6nydsebb ajfrnlat kiv6laszt6sa eset6n a ponthat6r megad6sa: -
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Adott esetben a rdszszempontokra adott pontsz6m sz0veges drtdkeldse:



d;** O, cisszessdg6ben legel6nydsebb ajfnlat kiv6laszt6sa eset6n annak a m6dszemek
(m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az ajdnlatk6r6 megadta az ajSnlatok rdszszempontok
szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sor6n a ponthatarok kdzdtti pontsz6mot: -
7. Azervenytelen ajrlnlatot tev6k neve, cime 6s az&vdnytelensdg indoka: -
8. a) Eredm6nyes eljrlr6s eset6n a nyertes ajdnlattev6 neve, cime, az ellenszolg6ltat6s <isszege
es aj ilnlata kiv6laszt5s anak indokai :
- Kovdcs Mihdly (4200 Hajdilszoboszl6, Szabadsdg u. I j.)
ajdnlati dr: 1.045,-Ft/m' + AFA
Le gal ac s ony ab b a s s ze gil ell ens zol gdltat ds.

b)* A nyertes ajanlatot k<ivet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 neve, cime, az
e ll enszo 1 gdltat6s <i s sze ge 6 s aj anl at a kiv 6lasrt6s rlnak indokai : -
9. a) A nyertes a kizar6 okok igazolilsira szolgdl6 dokumentumokat aj6nlat6val egyttt
benyfjtotta-e? igen

b)* A nyertes ajanlatot kdvet6 legkedvez6bb ajrlnlatot tev6 a kizir6 okok igazol6s6ra
szolg6l6 dokumentumokat aj anlat6val egyiitt benyfjtotta-e? -
10.* A szerzodls teljesit6s6hez akdzbeszerz6s 6rt6k6nek tiz szinalek6t meghalad6 m6rt6kben
ig6nybe venni kivrint alvilllalkoz6/k neve 6s cime, tov6bb6 a kozbeszerz6snek az a r6sze,
amelyben az alv 6llalkoz6 lk kdzremtik<jdiklk<izremtikcidnek :

a) A nyertes ajiinlattev6 ajanlat6ban: -
b) * A nyertes ajrinlatot kcivet6 legkedvez6bb aj6nlatot tev6 ajinlathban: -

11.* A klzbeszerz6snek az ardszq amelyre az ajinlattev6 a kozbeszeru6s 6rt6k6nektiz
szinal5kat meg nem halad6 mdrt6kben szerz6d6st ktithet: -

a) A nyertes ajanlattev6 ajbnlatiban: -
b) * A nyertes ajanlatot kdvet6 legkedvez6bb ajrlnlatot tev6 ajhnlatdban: -

12.* Hirdetmdny n6lkiili targyal6sos elj6r6s eset6n az eljfirds alkalmazilsilt megalapoz6
kdriilm6nyek ismertet6se: -
13. a) A szerzlddskdtdsi tilalmi id6szak [Kbt. 99.

b) Aszerz6ddsk<itdsi tilalmi id6szak [Kbt. 99.
14.* Egy6b inform6ci6k: -
15.* Hivatkoz6s az el6zetes d,sszesitett thjdkoztat6ra, illet6leg az id6szakos el6zetes
t6j6koilat6r a es k6zz€t6tel6nek napj a: -
16. Hivatkoz6s az eljrir6st megindit6, illet6leg meghirdet6 hirdetmdnyre 6s
kdzzetetellnek/megktild6s6nek napja: 24.65 5/2009, 2009. I I. 18.
17 . Az eredm6nyhirdet6s id6pontja: 2009.12. I I.
18. Az cisszegez6s elk6szit6s6nek id6pontj a: 2009.I2.I 1.
19.* Azrisszegez6s javit6srinak indoka: -

A *-gal megjelOlt pontokat csak akkor kell kittilteni, haazabban foglalt eset fenn6ll.
4 *r'-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitOlteni,ha az aj6nlatkdr6 az Osszessdgdben legel6nydsebb ajdnlat
elbirdl6si szempontot alkalmazta.

$ (2) bekezd6sl kezd6napja: 2009.12.12.
$ (2) bekezd6sl utols6 napja: 2009.12.20.


