
7. számú melléklet az 5/2009. (1I131.) IRM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkéro neve és címe:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hosök tere 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Hogyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola bovítése, korszerusítése és komplex
akadálymentesítése kiegészíto munkái
Építészeti munkák:
-Földszinti rétegrend elbontása, új rétegrend építése pinceszint feltöltése összesen
1528,66 m2-en
- Pinceszint szigetelése összesen 247 m2-en
- Födém építés, 2. emeleti számítástechnika terem aljzatbeton csere összesen 104,76 m2-
en
- áthidaló csere összesen 18 db
-kémény bontása 13,6 m3
-Meglévo támfal bontás, új támfal építése összesen 50 fm-en
Épületgépészeti munkák: Gépészeti vezetékek cseréje összesen 600 fm-en
Épületvillamossági munkák: Új elektromos betáp vezeték építése összesen 205 fm-en a
dokumentációban részletezettek szerint.

3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának ej
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás: -
c)* Az eredménytelen eljárást követoen indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetoség esetén részenként): Egy.
6. a) Az érvényes ajánlatot tevok neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az
összességében legelonyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, illetoleg elemei (részajánlattételi lehetoség esetén részenként):

Ajánlattevo neve:
Ajánlattevo címe:

HUNÉP Universal Építoipari Zrt.
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36 sz.

NÁDÉP Építoipari És Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3 sz.

1. Ajánlattevo neve:
Ajánlattevo címe:

(Közös Ajánlattevok)

Bírálati résszempontok:
Ajánlati ár nettó Ft:
Jótállási ido (hónap):
Teljesítési ido (naptári nap):

69.667.611.- Ft.

63 hónap
60 nap



b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következo táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetoség esetén részenként):

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

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

A módszer (módszerek) ismertetése: Az 1. és 3. részszempont fordított arányosítás a
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú módosított ajánlása III.1.ba) pontja alapján, a
2. részszempont egyenes arányosítás a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú
módosított ajánlása III.1.bb) pontja alapján.

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

Ajánlattevo neve:
Ajánlattevo címe:

HUNÉP Universal Építoipari Zrt.
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36 sz.

Ajánlattevo neve:
Ajánlattevo címe:
(Közös Ajánlattevok)

NÁDÉP Építoipari És Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3 sz.

Ajánlati ár (nettó Ft): 69.667.611.- Ft.- Ft.
Az összességében legelonyösebb ajánlatot tette.
b)* A nyertes ajánlatot követo legkedvezobb ajánlatot tevo neve, címe, az

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? Igen.

b)* A nyertes ajánlatot követo legkedvezobb ajánlatot tevo a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?: -

Az elbírálás A részszempontok Az ajánlattevo neve:

IHUNÉP Universal Építoipari Zrt. és
!NÁDÉP Építoipari És Kereskedelmi
Szoláltató Kft. közös ajánlattevok

részszempontjai súlyszámai Ertékelési Ertékelési pontszám és
(adott esetben alszempontjai (adott esetben az pontszám súlyszám

is) alszempontok szorzata
súlyszámai is)

Ajánlati ár (nettó Ft): ) 200,00 200,00

Jótállási ido (hónap): l lOO,OC 100,00

Teljesítési ido (naptári nap): 1 100,OC 100,00

A súlyszámmal szorzott
értékelési.pontszámok 400,00
összegei
aiánlattevonként:



10.* A szerzodés 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 közremuködiklközremuködnek: -

a) A nyertes ajánlattevo ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követo legkedvezobb ajánlatot tevo ajánlatában: -

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevo a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerzodést köthet:

a) A nyertes ajánlattevo ajánlatában: építomesteri munkák, szakipari munkák,
épületgépészet,elektromos szerelés, egyéb a kivitelezéshez szükséges szolgáltatások,
közremuködok (Bank, Biztosító, elektromos szolgáltató, szakértok, stb.)

b) * A nyertes ajánlatot követo legkedvezobb ajánlatot tevo ajánlatában: -
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
Ajánlatkéro, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata "Hogyes Endre Gimnázium és
Szakközépiskola bovítése, korszerusítése és komplex akadálymentesítése" tárgyban KÉ
7976/2009 számon ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesíto 60.
számában 2009. 05.25-én. A tárgyi eljárás során 2009. november 2-án megkötött
szerzodésben nem szereplo, de elore nem látható körülmények miatt kiegészíto építési
beruházás megrendelése szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, mivel a kiegészíto
építési beruházást muszaki okok miatt az ajánlatkérot érinto jelentos nehézség nélkül
nem lehet elválasztani a korábbi szerzodéstol. A Kbt. 125.§ (3) bekezdés a) pontja
alapján.
13. a) A szerzodéskötési tilalmi idoszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdonapja:2010.05.20.

b) A szerzodéskötési tilalmi idoszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:2010.06.08.
14.* Egyéb információk:
15.* Hivatkozás az elozetes összesített tájékoztatóra, illetoleg az idoszakos elozetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: -
16. Hivatkozás az eljárást megindító,
közzétételének/megkü1désének napja:
17. Az eredményhirdetés idopontja:
18. Az összegezés elkészítésének idopontja:
19.* Az összegezésjavításának indoka:-

illetoleg meghirdeto
2010.04.30.
2010.05.20.
2010.05.20.

hirdetményre és


