
1 
 

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: 
Almáskamarás Község Önkormányzata 

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 
AK17577 

Postai cím: 
Dózsa György u. 54. 

Város:  
Almáskamarás  

Postai irányítószám: 
5747 

Ország: 
Magyarország  

 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
“Az almáskamarási egészségügyi alapellátás épületének infrastruktúrális fejlesztése” TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00020 
II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Jellemző mennyiségek: 
 
A tervezésünk során az épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, 
azbeszt mentesítését, akadálymentesítését és fűtés korszerűsítését terveztük.  
Tervezésünk során terveztük az épület homlokzati ho ̋szigetelését 16 cm EPS hőszigeteléssel, lábazatnál 
14 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését  
25 cm vastag szálas hőszigetelo ̋ paplanterítéssel, homlokzati nyílászárók cseréjét, akadálymentes Wc 
kialakítását, a rendelők akadálymentes megközelítésének biztosítása miatt az épített fix öltöző fülkék 
elbontását, új akadálymentesen is használható ajtók beépítését, a szükséges helyeken burkolat 
helyreállítást és felújítást (helyiséglistában külön jelölve), külső terasz burkolat felújítását, új 
akadálymentes rámpa kialakítását, épület megközelítésére új kiselemes beton térburkolat építését, az 
azbeszt pala tetőfedés elbontását és helyette új cserepes fémlemez fedés készítését, a tető bádogozását, 
külso ̋ fa felületek festését, új kazánt automata szabályozással és megújuló energia hasznosítására 3 kW 
összteljesítményű napelem felszerelését.  
 
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a dokumentáció mellékletét képező 
árazatlan költségvetési kiírást és műszaki leírást is magában foglaló kivitelezési tervdokumentáció 
tartalmazza. 
 
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § 
(3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű 
teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési 
eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében 
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján 
Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek 
megfelelően bizonyítaniuk kell. 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik  rész 
XVII. fejezet 
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IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ (1) szerinti nyílt eljárás 
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 
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 (2018/03/09) 
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:  
“Az almáskamarási egészségügyi alapellátás épületének infrastruktúrális fejlesztése” TOP-
4.1.1-15-BS1-2016-00020  
Az eljárás eredményes volt igen  X nem 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) b) pontja alapján 
arra tekintettel, hogy a rendelkezésre álló nettó 32.825.431,- Ft anyagi fedezet összegét az eljárásban 
végleges árajánlatok mindegyike meghaladja. 
� A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X 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): 
Ajánlattevő neve: Kerámiaház Kft. 
Ajánlattevő címe: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 11. 
 
- Ajánlati ár (nettó Ft): 37.092.737,-Ft 
- alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont magasépítési szakember (MV-É felelős 

műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma 
(hónap) (előny a több) Súlyszám: 144 hónap 

 
Ajánlattevő neve: BQ Mérnöki Iroda Kft. 
Ajánlattevő címe: 6722 Szeged, Bécsi körút 23. A. ép. fszt. 1. 
 
- Ajánlati ár (nettó Ft): 39.539.237,-Ft 
- alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont magasépítési szakember (MV-É felelős 

műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma 
(hónap) (előny a több) Súlyszám: 59 hónap 

 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
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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: [] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
(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.) 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  
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: 
 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2   igen nem 
 
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:  
 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 
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: 
 
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: (//) / Lejárata: (//) 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/05/03) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/03) 
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) 
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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: 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
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