
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: Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 

Postai cím: Szalag utca 19. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1011 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány Budapest VIII. kerület, Üllői út 30. szám alatti Egyszülős 
Központ nyílászárójának cseréje 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

fa nyílászárók bontása: 21 m2 

fém nyílászárók bontása: 71,25 m2 

ablak 6 db: 220 x 440 cm íves 

ajtó 3 db: 138 x 318 cm 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás szabályai szerint, öt ajánlatkérőnek 
történő megküldéssel 

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

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 (2018/01/05) 

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: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

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: [3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Szin-Ker Építő Kft. 1106 Budapest, Tarkarét utca 2.   24916710-2-42 

Providor Bau Kft. 2251 Tápiószecső, Vásár tér 7.   14731677-2-13 

Ajánlattevő megnevezése Ajánlati ár Jótállás 
(hó) 

Rendszer 
megléte 

Providor Bau Kft. 9 739 225,-Ft 12 nem 
Szin-Ker Építő Kft. 9 116 563,-Ft 12+12 igen 

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. 
Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé 
nyilváníthatók.  

 

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: Az ajánlattevő neve: 
Az A Providor Bau Kft. Szin-Ker Építő Kft. 

értékelés 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

részszempontok 
súlyszámai (adott 

esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár  7  9,36  65,5  10  70  

Jótállás  2  0   0  10 20  

Rendszer 
megléte  

1  0  0   10  10 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei  

ajánlattevőnként:  
  65,5    100  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 

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  

Ajánlatkérő azoknál a szempontoknál, ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1. szempont) a fordított arányosítás módszerét 
alkalmazza az alábbiak szerint: 

P=(Alegjobb/Avizsgált)*Pmax  

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ajánlatkérő azoknál a szempontoknál, ahol a magasabb érték a kedvezőbb (2. szempont) az egyenes arányosságot alkalmazza az 
alábbiak szerint: 

P=(Avizsgált/Alegjobb)*Pmax 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Abban az esetben, ha valamelyik ajánlatkérő 48 hónapnál nagyobb értékű többletjótállást vállal, ajánlatkérő a képletben a 48 hónap 
értéket szerepelteti.  

Amennyiben minden ajánlat 0 hónap többlet jótállást tartalmaz minden ajánlattevő egységesen 0 pontot kap. 

Ajánlatkérő annál a szempontnál, ahol ajánlattevő két lehetőség közül választhat (3. szempont) a pontkiosztás módszerét alkalmazza: 



igen válasz – 10 pont 

nem válasz – 0 pont 

 

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

Szin-Ker Építő Kft. 1106 Budapest, Tarkarét utca 2.   24916710-2-42 

Ellenszolgáltatás összege: 9 116 563,-Ft 

A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.   

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

Providor Bau Kft. 2251 Tápiószecső, Vásár tér 7.   14731677-2-13 

Ellenszolgáltatás összege: 9 739 225,-Ft 

A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

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:  

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: 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: 

Elektro-Contract 2001 Kft. 2760 Nagykáta, Rákóczi krt. 4. 12606634-2-13 

1. Ajánlata nem felet meg a az ajánlattételi felhívás u) 6)  pontjában, valamint a dokumentáció III./4. pontjában foglalt 
„roncsolásmentesen nem bontható módon összefűzve” követelménynek, és ezt hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolta. 

2. Ajánlatában a felolvasólapon értékelési szempontok 3. pontjában igen nyilatkozatot tett, azonban nem csatolta a tanúsítvány 
másolatát, ezért ajánlata nem felel meg a dokumentáció III/6. 7. pont utolsó mondatában foglaltaknak, „A munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer megléte építőipari kivitelezés (magasépítés) érvényességi területre (BS 
OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) tekintetében szintén a felolvasó lapon kell nyilatkozatot tenni, de amennyiben 
ajánlattevő nyilatkozata „igen”, úgy az ajánlatba csatolni szükséges a tanúsítvány másolatát.”. Ezen hiányt hiánypótlási 
felhívás ellenére sem pótolta. 

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: (2018/01/24) / Lejárata: (2018/01/29) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/01/24) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/01/24) 

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 
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