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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth Lajos u. 17.-19. 

Város: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási Szerződések a TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 

azonosítószámú támogatási kérelemben szereplő, Zalaegerszegen található Egészségügyi 

Alapellátási Intézmények fejlesztésére, felújítási munkáira” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Hegyalja utca 41. sz. alatti rendelő felújítási munkáira” 
 

Épület bemutatása:  
 
Az orvosi rendelő és a védőnői egység részben funkcionális átalakításra kerül. Az átalakítás 

kapcsán teljes belső és külső felújítás és korszerűsítés valósul meg, szakipari, gépészeti és 
villamos munkákkal. Az egységek tagolása megmarad, csak belső, a mai kornak és igényeknek 
megfelelő korszerűbb helyiség átalakításra kerül sor. A rendelők és a társasház közti átjáró 

ajtó megszűnik (befalazásra kerül), mert nincs funkciója. A rendeltetési egység fűtését és 
melegvíz ellátását az újonnan beépített kondenzációs kazán biztosítja, klimatizálás lesz 
kiépítve. A homlokzati részleges hőszigetelés a pályázat által nem támogatott, de ajánlatkérő 

önerőből fedezi a megvalósítását, tekintve, hogy így érhető el a korszerűhöz közeli energetikai 
besorolás.   

 
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 
CPV kódok: 
45000000-7 Építési munkák 

45210000-2 Magasépítési munka 
45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 

  
2. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Nemzetőr utca 15. sz. alatti rendelő felújítási munkáira” 
 
Épület bemutatása:  

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
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Az egészségügyi egységben kisebb átalakítás valósul meg. A meglévő vizesblokkok elbontásra 
kerülnek, kivéve a vizsgáló és a védőnői helyiségben levő vizes berendezési tárgyakat. Az új 

belső nyílászárók kerülnek beépítésre, ill. kerülnek cserére a megmaradó falakban az 
igénybevételnek megfelelő nyílászárókkal. Az ajtók acél tokkal CPL ajtólappal furatolt 
faforgácslap betétes kivitelben kerülnek beépítésre. Az orvosi rendelők ajtói tömör betéttel 

készülnek. Belső felületképzés: festés a teljes felületen, padló és falburkolás részben kerül 
megújulásra, az átalakítással érintett helyiségekben. A villamos munkák az építészetileg 
változó helyeken lesznek átalakítva, továbbá a villamos hálózat megújítása is megvalósul, a 

meglévő villamos elosztó berendezések, a villamos hálózat, lámpatestek és szerelvények 
elbontása és korszerű kialakítása révén. A használati melegvíz előállítása eddig kéményes, 
kombi falikazánnal történt, az átalakítás után kondenzációs kazán által fűtött közvetett fűtésű 

melegvíztárolóval történik. A rendelőben meglevő központi fűtési rendszer elbontásra kerül. A 
beépítendő hőtermelő a váróhelyiségben elhelyezett kondenzációs falikazán, 100 literes 
közvetett fűtésű melegvíztárlóval, beépített időjárás függő szabályozóval. A homlokzati 

részleges hőszigetelés a pályázat által nem támogatott, de ajánlatkérő önerőből fedezi a 
megvalósítását, tekintve, hogy így érhető el a korszerűhöz közeli energetikai besorolás.   

 
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 

CPV kódok: 
45000000-7 Építési munkák 
45210000-2 Magasépítési munka 

45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 
 
 

3. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Köztársaság utca 55/A sz. alatti rendelő felújítási munkáira” 
 
Épület bemutatása:  

 
Klimatizálás valósul meg, az épület akadálymentesített megközelítése és akadálymentes 
vizesblokk  kerül kialakításra, az építészetileg változó helyeken gépész és villamos átalakítás 

lesz, a meglevő bútorozás kismértékben átalakításra kerül, illetve  a teljes épületen homlokzati 
hőszigetelés készül. A meglevő parkolóban kialakításra kerül a mozgáskorlátozott parkoló.   
 

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
CPV kódok: 

45000000-7 Építési munkák 
45210000-2 Magasépítési munka 
45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 

 
 

4. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Köztársaság utca 55. sz. alatti rendelő felújítási munkáira” 
 
Épület bemutatása:  
 

Lapostető hő-, és vízszigetelése megvalósul, ennek keretében az épület villámvédelme is átépül 
valamint a tető vízelvezetése is változik.  Az épület lapostetőjének vízelevezetése az épületen 
kívül lesz megoldva.  A vizesblokk átalakítással érintett helyeken új belső ajtó kerülnek 

beépítésre, a padlóburkolatok szükség szerint a terv alapján cserélve lesznek, új festés készül, 
a közlekedőben felszabaduló hely beépített szekrénnyel lesz kitöltve a tárolási problémát 

enyhítésére. Villamos munkák: Az épület klimatizálva lesz. A létesítmény villanyszerelése 
meglévő, megmaradó. A meglévő villanyszerelést csak az építészetileg változó helyeken és ahol 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
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a módosult villamos szabvány előírásai megkövetelik, valamint az új klímaberendezések miatt 

módosítjuk. Gépészeti munkák: Az épület vízellátása és szennyvíz elvezetése csak az építészeti 
változások miatt módosul. A belső terű szociális helyiségekben (WC blokkok,..) elszívásos 

szellőztetés lesz kialakítva. Az elszívó berendezések időrelével ellátott kisventillátorok. 
Működtetésük a világítás-kapcsolóról történik. 
 

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
CPV kódok: 

45000000-7 Építési munkák 
45210000-2 Magasépítési munka 
45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 

 
5. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Ola utca 12. sz. alatti rendelő felújítási munkáira” 
 
Épület bemutatása:  

 
Az egészségügyi egységeket tartalmazó társasház 1990-ben épült, négyszintes 
(földszint+három emelet), hagyományos falazott szerkezetű, magastetős kialakítású. Az orvosi 

rendelő helyiségei a társasházi épület északi részének földszintjén helyezkednek el. Az épület 
földszintjén három rendelő helyezkedik el, egy gyermek és egy felnőtt orvosi rendelő az Ola utca 
felé néző északi homlokzaton, egy felnőtt rendelő pedig a kapualjon átjutva érhető el, az a 

rendelő a déli oldalra esik.  
A homlokzati részleges hőszigetelés a pályázat által nem támogatott. A társasház 

nagyságrendjéből és tagoltságából adódóan a részleges hőszigetelés városképi szempontból 
nem lenne kívánatos. Ezért a korszerűhöz közeli energetikai besorolás teljesítése érdekében az 
energetikai felújítása nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés révén valósul meg. Belső 

felületképzés, festés, padló és falburkolás készül a szükséges helyeken. Belső nyílászáró csere 
történik és beépített bútorok készülnek. A vízellátás és a szennyvízelvezetés a minikonyhák 
beépítése által változik. A meglévő központi fűtésrendszer változatlan marad, csak 

termosztatikus fejek kerülnek felszerelésre a meglévő termosztatikus szeleptestekre, illetve 
kazáncsere történik. Mindhárom rendelő főbb helyiségei klímatizálásra kerülnek. A klíma 
berendezések miatt megnövekszik a beépített teljesítmény, ezért a mérők előtti 

kismegszakítókat 3x20 A nagyságúra cserélni kell. A déli oldali váró, rendelő és asszisztencia 
helyiségek hűtésére rendelőnként egy-egy db split klíma kültéri berendezést kell elhelyezni 
beltéri egységekkel. A homlokzati falon elhelyezett kültéri egységeket tiltókapcsolókon 

keresztül kapnak megtáplálást. A beltéri egységek a kültéri egységből kapják a villamos 
energiát. 

 
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 
CPV kódok: 
45000000-7 Építési munkák 

45210000-2 Magasépítési munka 
45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 

 
6. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Kinizsi utca 105. sz. alatti rendelő felújítási munkáira” 
 
Épület bemutatása:  
 

A házi gyerek orvosi rendelő és védőnői szolgálat a városközponttól kissé távolabb, egy 
többlakásos, társasházi épület déli részének földszintjén helyezkedik el.  A rendelő vizesblokk 
és a védőnői rész funkcionális átalakítása szükséges az optimálisabb helykihasználás és a 

védőnői többlet feladatok ellátása érdekében. Átalakítás a meglévő nem megfelelő 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
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mozgáskorlátozott wc. és wc csoport átépítését, ill. a meglévő zuhanyzó elbontását jelenti. A 

rendelő és a társasház közti átjáró ajtó kicserélésre kerül.  Teljes energetikai felújítás készül, 
nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés. A homlokzati részleges 

hőszigetelés a pályázat által nem támogatott, de ajánlatkérő önerőből fedezi a megvalósítását, 
tekintve, hogy így érhető el a korszerűhöz közeli energetikai besorolás.  Az új belső nyílászárók 
kerülnek beépítésre, az igénybevételnek megfelelő nyílászárókkal. Belső felületképzés: új 

festést kap a teljes felület, padló és falburkolás részben kerül megújulásra a szükséges 
helyeken.  A tervezett épületrészben meglévő épületgépész rendszerek szinte teljes egészében 
visszabontásra kerülnek. A rendelő és védőnői tanácsadó vízellátása a lakóépületben kiépített 

vízvezeték hálózatról biztosított, almérő közbeiktatásával. A melegvíz ellátás egy részét a 
központi kazán biztosítja. A teakonyha melegvíz ellátására a mosogató alá egy vízmelegítő lesz 
beépítve. A rendelőben egyedi központi fűtési rendszer üzemel, ami elbontásra kerül. A meglévő 

kondenzációs falikazán megmarad, áthelyezésre kerül. A meglévő hőleadók Hajdu típusú 
acéllemez lapradiátorok. A meglévő vizesblokkok  átalakításra kerülnek, valamint a főbb 
helyiségek (váró, rendelő, stb.) klimatizálva lesznek. A mellékhelyiségek (wc) szellőztetése 

egyedi elszívó ventilátorokkal történik. A villanyfogyasztás mérése a jelenlegi helyén marad. A 
meglévő villamos hálózat, lámpatestek és szerelvények elbontásra kerülnek és korszerű 

kialakításúra változik. A klíma berendezések miatt megnövekszik a beépített teljesítmény ezért 
a meglévő egyfázisú mérőt cserélni kell. Az iroda és rendelő helyiségeket tükrös, rácsos, 
fénycsöves, a mellékhelyiségeket LED fényforrású lámpatestek világítják meg. A lámpatesteket 

az álmennyezetbe süllyesztve kell szerelni. Az épület keleti oldalán levő parkolóban 
mozgáskorlátozottak számára használható akadálymentes parkoló kerül kialakításra, 
felfestéssel és tábla kirakásával. A parkoló és a rendelő közötti útvonal mozgáskorlátozott 

emelő beépítésével válik akadálymentessé.  
 
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 
CPV kódok: 
45000000-7 Építési munkák 

45210000-2 Magasépítési munka 
45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 

 
 
7. rész: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen” című támogatási 
kérelemben nevesített Göcseji utca 53. sz. alatti védőnői szolgálatok felújítási munkáira” 
 

Épület bemutatása:  
 
A 10 emeletes társasház földszintjén található a területi védőnői szolgálat, az iskolai védőnői 

szolgálat és a házi orvosi rendelő.  A háziorvosi rendelőben az elmúlt évek alatt folyamatosan 
történt felújítás, az elkészült komplett akadálymentesítéssel belsőleg teljeskörűen felújítottá 
vált. Csupán a külső előlépcső töredezettsége javítandó. Védőnői részek funkcionális 

átalakítása szükséges a mai kornak, igényeknek valamint szakmai elvárásoknak megfelelő 
helységkapcsolatok érdekében. Teljes energetikai felújítás valósul meg nyílászáró cserével,  

fűtéskorszerűsítéssel és önerőből megvalósuló homlokzati hőszigeteléssel.  Az 
akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása az akadálymentes parkoló, a felvezető 
rámpa, valamint az akadálymentes vizesblokk és ezek elérési útvonalai megvalósítása által 

valósul meg.  A belső felületképzések: festés, padló és falburkolás, álmennyezet építés, belső 
nyílászáró csere, beépített bútorok (szekrény, minikonyha) megvalósítása.  
A meglévő villamos elosztó berendezések, a villamos hálózat, lámpatestek és szerelvények 

elbontása és korszerű kialakítása  valamint a gépészeti rendszerek teljes rekonstrukciója 
készül. A fűtéskorszerűsítés során megtörténik a társasházi fűtési rendszerről való leválasztás 
is. A keleti előlépcső felújítása, átépítése valamint a szemétledobó felőli hangszigetelés a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges.  
 
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
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CPV kódok: 

45000000-7 Építési munkák 
45210000-2 Magasépítési munka 

45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet,  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás a hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:   

A közbeszerzési eljárás becsült értéke a 300 Millió forintot nem haladja meg és a közbeszerzés 

nem Magyarország határán átnyúló projekttel kapcsolatos.  

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/02/13) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Hegyalja utca 41. sz. alatti rendelő 

felújítási munkáira 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21542&cod=45215100-8&denumire=Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi-%c3%a9p%c3%bcletek-kivitelez%c3%a9se.
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

BMT Mérnöki Zrt.,  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 
25548556-2-20. 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 

forint) 
26.008.345,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 

(egyösszegű ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

0,50 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték mértéke a 
jótállás vállalt időtartamára a 
szerződés szerinti, általános 

forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás %-ában 

3,00 % 

 
Indokolás:  
Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 
fennállása nem állapítható meg. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

BMT Mérnöki Zrt.,  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
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Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 

ajánlati ár 
(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 
kötbér mértéke 

(egyösszegű 
ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 
időtartama 

(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 

biztosíték 
mértéke a jótállás 
vállalt 

időtartamára a 
szerződés 
szerinti, általános 

forgalmi adó 
nélkül számított 

ellenszolgáltatás 
%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 

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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 
3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
 

fordított arányosítás képlete: 
P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 

ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 

Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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egyenes arányosítás képlete: 

P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

BMT Mérnöki Zrt.,  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 

25548556-2-20. 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 26.008.345,- nettó Ft 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 

értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 
maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

építész munkák, építőmesteri munkák 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 
amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 

 
Nívódom Építőipari és Kereskedelmi Kft.  

8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 26. 
11535434-2-20. 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az 1., rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 
ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
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tekintettel az ajánlat az 1. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 
 

Z-Service Kft.  
1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 
14120448-2-41 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő az 1. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 

tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 
ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 

tekintettel az ajánlat az 1.rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 

Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 
összegezésben: 
 

Windoor Design Kft.:  
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 

13082152-2-20. 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

SZABAU Invest Kft.:  
8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 
13028367-2-20 

 
Indokolás: 

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2 ] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Nemzetőr utca 15. sz. alatti rendelő 

felújítási munkáira” 

 Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

BMT Mérnöki Zrt.,  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 
25548556-2-20. 
 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 

forint) 
14.561.750,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 

(egyösszegű ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

0,50 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték 
mértéke a jótállás vállalt 

időtartamára a szerződés 
szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

3,00 % 

 
 Indokolás:  
Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 
fennállása nem állapítható meg. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 



11 

 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

BMT Mérnöki Zrt.  

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 
ajánlati ár 

(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 

kötbér mértéke 
(egyösszegű 
ajánlati ár %-a / 

naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 

időtartama 
(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 
biztosíték 

mértéke a jótállás 
vállalt 
időtartamára a 

szerződés 
szerinti, általános 
forgalmi adó 

nélkül számított 
ellenszolgáltatás 
%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 

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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 
3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
 

fordított arányosítás képlete: 

P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa 
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Pmin= a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 
egyenes arányosítás képlete: 

P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

BMT Mérnöki Zrt.,  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 
25548556-2-20. 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 14.561.750,- nettó Ft 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 
értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 

maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót  kíván 

igénybe venni:  

építész munkák, építőmesteri munkák 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 
amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 

 
Nívódom Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 26. 

11535434-2-20. 
Indokolás: 
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Ajánlattevő a 2. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 

tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 2. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
Z-Service Kft.  
1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 

14120448-2-41 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő a 2. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 2. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 

összegezésben: 
 
Windoor Design Kft.:  

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 
13082152-2-20. 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
SZABAU Invest Kft.:  

8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 
13028367-2-20 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [3 ] Rész száma: 2 [ 3] Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Köztársaság utca 55/A sz. alatti 

rendelő felújítási munkáira” 

 Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

BMT Mérnöki Zrt.,  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 
25548556-2-20. 
 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 

forint) 
11.283.825,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 

(egyösszegű ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

0,50 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték 

mértéke a jótállás vállalt 
időtartamára a szerződés 

szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított 
ellenszolgáltatás %-ában 

3,00 % 

 
 Indokolás:  
Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 
fennállása nem állapítható meg. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 



15 

 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

BMT Mérnöki Zrt.  

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 
ajánlati ár 
(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 
kötbér mértéke 

(egyösszegű 
ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 

időtartama 
(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 
biztosíték 
mértéke a jótállás 

vállalt 
időtartamára a 
szerződés 

szerinti, általános 
forgalmi adó 
nélkül számított 

ellenszolgáltatás 
%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 

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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 

3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
 

fordított arányosítás képlete: 
P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
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ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 

Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 
egyenes arányosítás képlete: 

P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

BMT Mérnöki Zrt.,  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 

25548556-2-20. 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 11.283.825,- nettó Ft 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 
értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 

maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót  kíván 
igénybe venni:  

építész munkák, épületvillamos munkák, homlokzati hőszigetelés munkák 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 
amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 

 
Nívódom Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 26. 
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11535434-2-20. 

 
Indokolás: 

Ajánlattevő a 3. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 3. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
Z-Service Kft.  
1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 

14120448-2-41 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő a 3. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 3. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 
 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 

összegezésben: 
 
Windoor Design Kft.:  

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 
13082152-2-20. 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
SZABAU Invest Kft.:  

8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 
13028367-2-20 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [4 ] Rész száma: 2 [ 4] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Köztársaság utca 55. sz. alatti 

rendelő felújítási munkáira” 

 Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

BMT Mérnöki Zrt.,  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 
25548556-2-20. 
 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 

forint) 
13.689.960,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 

(egyösszegű ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

0,50 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték 

mértéke a jótállás vállalt 
időtartamára a szerződés 

szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított 
ellenszolgáltatás %-ában 

3,00 % 

 
 Indokolás:  
Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 
fennállása nem állapítható meg. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

BMT Mérnöki Zrt.  

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 
ajánlati ár 
(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 
kötbér mértéke 

(egyösszegű 
ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 

időtartama 
(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 
biztosíték 
mértéke a jótállás 

vállalt 
időtartamára a 
szerződés 

szerinti, általános 
forgalmi adó 
nélkül számított 

ellenszolgáltatás 
%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 

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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 

3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
 

fordított arányosítás képlete: 
P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
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ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 

Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 
egyenes arányosítás képlete: 

P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

BMT Mérnöki Zrt.,  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 

25548556-2-20. 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 13.689.960,- nettó Ft 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 
értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 

maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen   nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

építész munkák, épületvillamos munkák,  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 
amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 

 
Nívódom Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 26. 
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11535434-2-20. 

 
Indokolás: 

Ajánlattevő a 4. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 4. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
Z-Service Kft.  
1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 

14120448-2-41 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő a 4. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 4. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 
 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 

összegezésben: 
 
Windoor Design Kft.:  

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 
13082152-2-20. 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
SZABAU Invest Kft.:  

8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 
13028367-2-20 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [5 ] Rész száma: 2 [ 5] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Ola utca 12. sz. alatti rendelő 

felújítási munkáira; 

 Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26. 
11535434-2-20. 
 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 

forint) 
18.770.241,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 

(egyösszegű ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

0,5 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték 

mértéke a jótállás vállalt 
időtartamára a szerződés 

szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított 
ellenszolgáltatás %-ában 

3 % 

 
 
 Indokolás:  

Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 

fennállása nem állapítható meg. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

NÍVÓDOM 

Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 
ajánlati ár 
(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 
kötbér mértéke 

(egyösszegű 
ajánlati ár %-a / 

naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 

időtartama 
(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 
biztosíték 
mértéke a jótállás 

vállalt 
időtartamára a 
szerződés 

szerinti, általános 
forgalmi adó 
nélkül számított 

ellenszolgáltatás 
%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 

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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 

3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
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fordított arányosítás képlete: 

P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 
egyenes arányosítás képlete: 
P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 

ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 

Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26. 
11535434-2-20. 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 18.770.241,- nettó Ft 

 
Indokolás: 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 
értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 

maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, homlokzati és beltéri nyílászárók   

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 

amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 
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Z-Service Kft.  

1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 
14120448-2-41 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő az 5. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 

tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 
ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 

tekintettel az ajánlat az 5. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 

Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 
összegezésben: 
 

Windoor Design Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 
13082152-2-20. 

 
Indokolás: 

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

SZABAU Invest Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 
13028367-2-20 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 

végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

 
BMT Mérnöki Zrt. 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 

25548556-2-20. 
 
Indokolás:  

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [6 ] Rész száma: 2 [ 6] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Kinizsi utca 105. sz. alatti rendelő 

felújítási munkáira;  
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Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26. 

11535434-2-20. 
 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 
forint) 

19.186.099,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 
(egyösszegű ajánlati ár %-a / 

naptári nap) 

0,5 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték 
mértéke a jótállás vállalt 
időtartamára a szerződés 

szerinti, általános forgalmi adó 
nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

3 % 

 

 
 Indokolás:  
Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 
fennállása nem állapítható meg. 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

NÍVÓDOM 
Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 

ajánlati ár 
(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 
kötbér mértéke 
(egyösszegű 

ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 
időtartama 
(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 

biztosíték 
mértéke a jótállás 
vállalt 

időtartamára a 
szerződés 
szerinti, általános 

forgalmi adó 
nélkül számított 
ellenszolgáltatás 

%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 
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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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 
3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
 

fordított arányosítás képlete: 

P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 
egyenes arányosítás képlete: 
P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 

ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 

Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26. 
11535434-2-20. 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 19.186.099,- nettó Ft 

 
Indokolás: 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 
értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 
maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 

rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, homlokzati és beltéri nyílászárók   

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 
amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 

 
Z-Service Kft.  
1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 

14120448-2-41 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő a 6. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 6. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 
 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 

összegezésben: 
 
Windoor Design Kft.  

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 
13082152-2-20. 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
SZABAU Invest Kft.  

8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 
13028367-2-20 
 

Indokolás: 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
 
BMT Mérnöki Zrt. 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 
25548556-2-20. 

 
Indokolás:  
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 

végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [7 ] Rész száma: 2 [ 7] Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP 6.6.1-15-

ZL1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Zalaegerszegen” című támogatási kérelemben nevesített Kinizsi utca 105. sz. alatti rendelő 

felújítási munkáira;  

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26. 

11535434-2-20. 
 

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó 
forint) 

32.906.333,- nettó Ft 

2. Késedelmi kötbér mértéke 
(egyösszegű ajánlati ár %-a / 

naptári nap) 

0,5 % / naptári nap 

3. Jótállás időtartama (hónap) 36 hónap 

4. Jólteljesítési biztosíték 
mértéke a jótállás vállalt 

időtartamára a szerződés 
szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított 

ellenszolgáltatás %-ában 

3 % 
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 Indokolás:  
Az ajánlat megfelel a végső ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek megfelelést az előírtaknak megfelelően igazolta, kizáró ok 
fennállása nem állapítható meg. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

NÍVÓDOM 
Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

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 

1. 
Egyösszegű 
ajánlati ár 

(nettó forint) 

70 100,00 7000 

    

2. 
2. Késedelmi 

kötbér mértéke 
(egyösszegű 

ajánlati ár %-a / 
naptári nap) 

10 100,00 1000 

    

3. 
Jótállás 
időtartama 
(hónap) 

10 100,00 1000 

    

4 
Jólteljesítési 
biztosíték 

mértéke a jótállás 
vállalt 
időtartamára a 

szerződés 
szerinti, általános 
forgalmi adó 

nélkül számított 
ellenszolgáltatás 

%-ában 

10 100,00  1000 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  10000 
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  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:- 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  2 1-100,00 

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: 2 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2, 

3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás.  
 

fordított arányosítás képlete: 
P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 

ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 

Pmin= a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 

egyenes arányosítás képlete: 
P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontskála alsó határa 

Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26. 

11535434-2-20. 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 32.906.333,- nettó Ft 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevőként az 

értékelés szempontja – legjobb ár-érték arány – szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette 
maximális pontszámmal. Az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2
igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák, homlokzati és beltéri nyílászárók   

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: nem ismert 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 
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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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelensége a tárgyalást megelőzően megállapítva, 

amelyről ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2017. március 21. napján 
tájékoztatta az ajánlattevőket. 
 

Z-Service Kft.  
1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/30. 
14120448-2-41 

 
Indokolás: 
Ajánlattevő a 6. rész tekintetében nem nyújtott be hiánypótlást. A Kbt. 71. § (10) bekezdésére 

tekintettel Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, amelyre 
tekintettel az ajánlat a 6. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségére vonatkozó tájékoztatás jelen 
összegezésben: 

 
Windoor Design Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u 38. 2. em. 11. 

13082152-2-20. 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 

tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 
alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
SZABAU Invest Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1. 

13028367-2-20 
 
Indokolás: 

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

BMT Mérnöki Zrt. 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz. 

25548556-2-20. 
 
Indokolás:  

Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, az ajánlata nem felel meg a 
végleges ajánlattételi felhívásban foglaltaknak: az nem a végleges villamos költségvetést 
tartalmazza, nem tartalmazza a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a tárgyalások 

alapján módosított feltételek elfogadására vonatkozóan. Előzőekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/04/nn) / Lejárata: (2017/04/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/04/07) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/04/07) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:- 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: -2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:- 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:- 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:- 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:- 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

      


