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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe:   Vizsoly Község Önkormányzat 
       3888. Vizsoly, Szent János u. 155 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Vizsolyi orvosi rendelı kialakítása  

Meglévı épület felújítása 132 m2, bıvítés 58 m2, akadálymentesítés, nyílászárók cseréje, 
hıszigetelés, víz.-, főtés- elektromos felújítás. 2 db szakipari fal készítése, egészséges és 
betegoldali váró kialakítása, Épületgépészeti kiviteli terv és gáz terv készítése.  

3. A választott eljárás fajtája:    általános egyszerő 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): 3 
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): 

 
Tárgyaláson tett ajánlatok 

No. Ajánlattevı Címe 
Ajánlati ár (nettó) 

HUF 
1 PRO-FA ST Kft 4030. Debrecen, Lahner u. 24/A 27 400 000.- 
2 DOPEX Kft 3950. Sárospatak, Malomkıgyár u. 1-3. 26 981 194.- 
3 Hernádvölgyi Kft 3860, Encs, Külterület 024/9 27 000 000.- 

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

(részajánlattételi lehetıség esetén részenként):- 

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:- 
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:- 
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: 
DOPEX Kft 
3950. Sárospatak, Malomkıgyár u. 1-3. 
26 981 194 Ft + Áfa 
A nyertes ajánlattevı a legalacsonyabb érvényes ajánlatot tette. 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Hernádvölgyi Kft 
3860, Encs, Külterület 024/9 
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27 000 000 Ft + Áfa 
Az ajánlattevı a második legalacsonyabb érvényes ajánlatot tette. 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? 
Részben, VPOP és APEH igazolás benyújtásra került 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? nem 
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:- 
 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: 
épületgépészeti munkák 
villanyszerelési munkák 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2009/12/02 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009/12/10 
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: KÉ-18258/2009  2009/09/16 
17. Az eredményhirdetés idıpontja:     2009/12/02 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja:    2009/12/01 
19.* Az összegezés javításának indoka: 
 
 Vizsoly 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 
 
 
      ............................................................... 
       Bihi Miklós sk. 


