14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez*
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyársapát Község Önkormányzata
Postai cím: Arany János utca 11.
Város: Nyársapát
Postai irányítószám: 2712
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés új Egészségház építésére Nyársapáton a PM
EÜALAPELLÁTÁS 2017 pályázat keretében”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Ugyeri utca 1.(hrsz.: 68) alatti ingatlanon új Egészségház építése
CPV:

45000000-7 Építési munkák
45300000-0 Épületszerelési munka

Az új Egészségház Nyársapát település lakosságát szolgálja ki. A tervezett épületbe három rendelőhelyiség került
telepítésre, a felmerült igényeknek megfelelően: háziorvosi rendelő, védőnői rendelő, fogorvosi rendelő. Az alaprajzi
elrendezés kialakításánál az volt a cél, hogy a betegek és a dolgozók a rendelőhelyiségeken kívül minél kisebb
mértékben érintkezzenek egymással, illetőleg a dolgozói kiszolgáló helyiségek a betegek által használt tértől és a
rendelőktől elszeparáltak legyenek.
Alaprajzi elrendezés
Az épület földszintes, dél-kelet – észak-keleti tájolású. A dél-nyugati homlokzaton kialakított főbejárat a dél-keleti, utcai
főhomlokzat felől közelíthető meg. Itt érkeznek a betegek, mindhárom rendelőbe. A háziorvosi rendelőhöz tartozik egy
elkülönítő helyiség, amelynek bejárata az észak-keleti homlokzaton található. Az épület központi tere a 24 fős váró,
amelyből mindhárom rendelő közvetlenül elérhető. Ezek mellett a váróból nyílik a hagyományos és akadálymentes
mosdó és WC, a baba-mama helyiség, a takarítószer raktár, és a személyzet részére kialakított közlekedő. A gépészeti
helyiség a főbejárati szélfogóból nyílik. A dolgozói kiszolgáló helyiségek bejárata az észak-keleti homlokzaton
helyezkedik el: a bejárat mellett lévő osztófal az összetett formájú közlekedőt érkező, öltöző és közlekedő térré tagolja.
Innen nyílik az orvosi raktár, a vizesblokk két WC-vel és közös mosdóval, az étkező. A három rendelőből kettő
közvetlenül a közlekedőből megközelíthető, a harmadik pedig a váró minimális érintésével.
Szerkezeti leírás
Tartószerkezetek
Alapozás
A vasbeton lábazat alatt 50 cm széles, 50 cm magas vasbeton sávalap készül. Az alapozás síkja -0,90 m, vasalás
statikai méretezés szerint, az alapozás betonminősége C20/25.
Lábazat
A vasbeton lábazat a vasbeton alapra támaszkodik fel, szélessége 30 cm, magassága 45 cm, vasalás statikai
méretezés szerint, a betonminőség C20/25.
Szerkezeti falak
A külső teherhordó falak 30 cm vastag 600x200x300 mm méretű Ytong Classic pórusbeton kézi falazóblokkból, TM
hőszigetelő falazó habarccsal készülnek.
A belső teherhordó falak 30 cm vastag 600x200x300 mm méretű Ytong Forte pórusbeton kézi falazóblokkból, TM
hőszigetelő falazó habarccsal készülnek.
Talajon fekvő padlólemez

15 cm vastag, vasalt betonlemez készül, lemezvastagság, vasalás és szegővas statikai méretezés szerint. A vasalt
lemez betonminősége C20/25.
Padlásfödém
Előregyártott vasbeton gerenda + éléstestes födémrendszer készül, a 4,80 m feletti falköz távolság esetében
gerendakettőzéssel.
A födémlemez a határoló, valamint a belső teherhordó falakra, valamint helyszínen gyártott monoloit vasbeton
gerendára támaszkodik fel.
Tetőszerkezet
Két állószékes, fa fedélszék készül, a szelemenek és székoszlopok mérete 15/15, a szarufák mérete 10/15, kiosztása
100 cm, főállások öt állásonként. Az 5/5 méretű ellenléccel lerögzített Dörken Delta PE páraáteresztő fólia kerül
beépítésre.
A tetőhéjazat Bramac Tectura hornyolt kerámia tetőcserép, antracit színben, 5/3 méretű Bramac tetőlécre rögzítve.
A tetőszerkezeti faelemeket előzetes gomba- és kártevő elleni védelemmel ellátva lehet beépíteni.
Kiegészítő szerkezetek
Válaszfalak
10 cm vastagságúak, 600x200x100 mm méretű Ytong Classic pórusbeton kézi falazóblokkból, YTONG M 5 (Hf-80)
vékonyágyazó falazó habarccsal készülnek.
Külső nyílászárók
• Rehau GENEO MD műanyag ablakok (Uw ≤ 1,10 W/m2K), háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, fix, illetve bukónyíló kivitelben, a tokkal azonos színű külső acél párkánnyal és fehér belső műanyag könyöklővel, konszignáció
szerinti névleges mérettel.
A direkt szellőzést minden helyiség legalább egy ablakán, tokszellőzővel meg kell oldani. A vizes helyiségekben, a
váróban, a rendelőkben, a gépészeti helyiségben és a teakonyhában kötelező a szellőző beépítése.
• FENSTHERM FUTURE hő- és hangszigetelő kültéri ajtók (Uw ≤ 1,10 W/m2K), egyszárnyú kivitelben, rendszer azonos
felülvilágítóval, betekintő nyílással, konszignáció szerinti névleges mérettel.
Belső nyílászárók
MDF és kemény-héjszerkezetes, méhsejt betétes ajtólappal, nagy igénybevételre tervezve, vasalattal, zárszerkezettel.
Félig üveges, betekintő nyílással, illetve tele lemezelt, egyszárnyú ajtólappal, konszignáció szerinti névleges mérettel.
Az akadálymentes megközelítésű helyiségek ajtóinak szabad szélessége minimum 90 cm.
Nyílásáthidalók
Előregyártott, azonnal terhelhető Ytong Peá áthidaló, falazat szélességű áthidaló elemekből, a teherhordó falváll
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül. Az előregyártott elemek elhelyezési szabályainak és a
statikus előírásainak megfelelően, a min. 20-20 cm-es felfekvési hosszok betartásával.
Koszorúk, gerendák
Monolit szerkezetek; a beton minősége C20/25-XA2-16-XV2(H) kavicsbeton, az acélbetétek minősége B 500.
A koszorúk külső felületén Ytong Pke-10 hőszigetelt pórusbeton koszorúelem, vagy zártcellás polisztirol koszorúelem
kerül beépítésre.
Vízelvezetés
A Lindab TiZn ereszcsatorna és lefolyó rendszer, megfelelő lejtéssel, a csapadékvíz elvezetése kültéri szikkasztással
történik.
Hőszigetelés
• A talajon fekvő padlószerkezetbe lépésálló Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés (λ=0,036 W/m2K) kerül beépítésre,
az energetikai méretezésnek megfelelően 10 cm vastagságban fektetve.
• A lábazati hőszigetelés Austrotherm XPS TOP P hőszigetelés (λ=0,036 W/m2K), az energetikai méretezésnek
megfelelően 10 cm vastagságban, ragasztással rögzítve.
• Az Ytong falszerkezetre Rockwool Frontrock MAX E kőzetgyapot hőszigetelés (λ=0,036 W/mK) kerül, az energetikai
méretezésnek megfelelően 10 cm vastagságban, ragasztással és műanyag dübelezéssel rögzítve.

• A padlásfödémre Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés (λ=0,037 W/mK) kerül, az energetikai méretezésnek
megfelelően 22 cm vastagságban terítve.
Vízszigetelés
A talajon fekvő padlószerkezetbe és a lábazatra 2 rtg ISO-LINE FIX 3,5 üvegszövet hordozórétegű, 3 mm névleges
vastagságú oxidált bitumenes lemezszigetelés kerül, ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó rétegre.
Homlokzatburkolatok
• Vakolt felületek: Weber hőszigetelő vakolatrendszer, kőzetgyapot hőszigetelés felületen – üvegszövet háló,
vékonyvakolat alapozó, színes fedővakolat.
• Táblás burkolat: Resoplan homlokzati burkoló dekorlemez, fautánzatú, hőre keményedő gyanta kötőanyagú síklemez,
alumínium tartószerkezeti rendszerre, rejtetten rögzítve, kőzetgyapot hőszigetelés felülettől 3 cm-rel eltartva.
Beltéri burkolatok
• Vakolt falfelületek: sima oldalfalvakolat kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 1,5 cm
vastagságban.
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat: mázas kerámia lapok, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm ragasztóba rakva.
• Padlóburkolat: beton alapfelületen mázas kerámia járólapok, hálóban vagy diagonálban, 3-5 mm ragasztóba rakva.
Álmennyezetek
A gépészeti helyiséget leszámítva, látszóbordás függesztett álmennyezet készül, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű
fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben, Rigips Casoprano
A Casobianca, derékszögű éllel, 60x60 cm névleges méretű táblamérettel.
Árnyékolás
Rollstar külső vagy felsőtokos zsaluzia beépítésével.
Égéstermék-elvezetés
A gázkazán égési levegő megtáplálása, égéstermékének elvezetése koaxiális csővezetékrendszeren keresztül kerül
tervezésre. Az égéstermék elvezető berendezés kitorkollási pontja a tető fölé kerül kivezetésre. A kitorkollási pont
megközelíthetősége tetőjárdán és tetőkibúvón keresztül kerül biztosításra.
Energetikai követelmények teljesítésének módja
• Épületszerkezetek: felületfolytonos homlokzati, lábazati, padló- és padlásfödém hőszigetelés, az energetikai
méretezésnek megfelelő vastagságban; az energetikai követelményeknek megfelelő, korszerű külső nyílászárók.
• Épületgépészet: levegős hőszivattyús rendszer beépítése.
Épületgépészet
Fűtés-hűtés
A hőenergia ellátásról egy darab kondenzációs gázkazán gondoskodik. Az épületben önálló, kétcsöves, zárt rendszerű,
szivattyús fűtési/hűtési rendszer kerül kiépítésre. Az alárendelt helyiségekben általánosan lapradiátor, a labor, rendelő,
pihenő és váró helyiségekben Fan-Coil (FC) hőleadók kerülnek tervezésre, az épületgépészeti műszaki leírásban
részletezettek szerint.
Légtechnika
Az épület helyiségei természetes szellőztetésűek, szabadba nyíló ablakokkal. A belső terű helyiségek depressziós
szellőztetésűek, alkalmazott technológia ismertetése az épületgépészeti műszaki leírásban.
Vízellátás, csatornázás
A tervezéssel érintett telek jelenleg még nem rendelkezik ivóvíz közmű csatlakozással. A vízmérő aknát a telekhatár
mellett a szakma szabályainak, a helyi szolgáltató előírásainak megfelelően ki kell alakítani, az épületgépészeti
műszaki leírásban részletezettek szerint.
Akadálymentesítés
Az akadálymentes közlekedést az épület körül illetőleg a parkoló és az épület között kiselemes térburkolat, a két beteg

bejáratnál rámpa és 15 cm fellépési magasságú – 30 cm magasságot áthidaló – lépcső, az épületen belül állandó
padlószint és 2 cm-nél alacsonyabb illetve rejtett küszöb biztosítja.
Parkolóigény-számítás
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet:
„Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
9. igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egyészségügyi önálló rendeltetési egységégek huzamos tartózkodásra szolgáló
helyiségeinek minden 10 m2 nettó alapterülete után”
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek nettó alapterülete: 41,33+15,52+17,20+11,52+14,21+8,04+6,00=
113,82 m2
113,82/10 = 11,38 szükséges parkolóhelyek száma: 12 db, ebből akadálymentes: 1 db
Építtetői igény további 4 db parkolóhely. Mindösszesen 16 db parkolóhely készül.
Kerékpár elhelyezés
A szabványoknak megfelelően 5 db kerékpár elhelyezésére van hely biztosítva.
Organizáció
Kivitelezők az organizációs helyszínrajzot a tendertervben szereplő helyszínrajz felhasználásával készítik el
Tájékoztatás
Az épített környezetet, az épület körül kialakított zöldfelületeket a kivitelezés ideje alatt védeni kell! Az alvállalkozóktól
is meg kell követelni, hogy a részmunka befejezése után a környezetben okozott változásokat eredeti állapotra
állítsák vissza.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Kbt. 115. § szerinti, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával
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 közzététel2
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 - (2018/03/02)
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 eredménye1
1. A szerződés száma: 1 Rész száma:2 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés új Egészségház építésére
Nyársapáton a PM EÜALAPELLÁTÁS 2017 pályázat keretében”
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
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 eredménye2
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):
A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy az EcoSaving Kft. (1184
Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 12651232-2-43) ajánlattevő ajánlata megfelel a második módosított
ajánlattételi felhívásban, a módosított közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.
Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
Részszempont
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)

Ajánlat
nettó 58.497.416 Ft
8 db

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a P-SOLARIS MŰSZAKI
SZOLGÁLTATÓ KFT. (2740 Abony, Tamási Á. u. 4-6., adószám: 23958681-2-13) ajánlattevő ajánlata megfelel a
második módosított ajánlattételi felhívásban, a módosított közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.
Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a P-SOLARIS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KFT. (2740 Abony,

Tamási Á. u. 4-6.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
Részszempont

Ajánlat

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

nettó 61.753.562,-Ft
8 db

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(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 értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)
1. részszempont: ajánlati ár
(nettó HUF)

A részszempontok
súlyszámai (adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)
70

Az ajánlattevő neve:
EcoSaving Kft.
Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata

10

700

2. részszempont: :
környezetvédelmi
szempontok érvényesülése
(db)
30

10

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai
is)
1. részszempont:
ajánlati ár (nettó HUF)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)
70

300

1000

Az ajánlattevő neve:
P-SOLARIS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KFT.
Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata

9,47

662,9

2. részszempont:
környezetvédelmi
szempontok
érvényesülése (db)
30

300

10

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

962,9

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2
minimális pontszám:0
maximális pontszám: 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
Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A 2. részszempont esetén pontozásos módszer kerül alkalmazásra. Ajánlattevő annak megfelelő pontszámot kap,
amennyi környezetvédelmi szempont érvényesülését vállalja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot az EcoSaving
Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 12651232-2-43.) ajánlattevő nyújtotta be, így a tárgyi közbeszerzési
eljárás nyertese az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 12651232-2-43) ajánlattevő.
EcoSaving Kft.
Bírálati szempontok

A részszempontok
súlyszámai

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

70

2. részszempont: környezetvédelmi
szempontok érvényesülése (db)
Összesített pont

30

ajánlata
nettó 58.497.416 Ft
8 db

pontszám/
súlyozott pontszám
10/700
10/300
1000

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 vétele2 o igen X 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 szervezetek2
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:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapítja, hogy a DIAGONÁL 3000 Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2700 Cegléd, Világ u. 24. adószám: 13349776-2-13) ajánlattevő
ajánlata érvénytelen. Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig (2018. április 17. napján 16:00 óráig) hiánypótlást
nem nyújtott be, erre figyelemmel ajánlata – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – érvénytelen.
Indokolás:
Ajánlatkérő 2018. április 12. napján hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőt az alábbiak szerint:
1.

Ajánlattevő az ajánlata 2. oldalán csatolt felolvasólapon nem töltötte ki az „Ajánlattevő faxszáma” rovatot, emiatt
ajánlata hiányos.
Kérjük hiánypótlás keretében olyan felolvasólap csatolását, amelynek minden rovatát kitölti ajánlattevő.
Amennyiben nincs faxszáma, kérjük, szíveskedjen a rovatot kihúzni.

2.

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben – nyomtatási hiba miatt – az alábbi tételekhez tartozó szöveg
nem egyértelműen olvasható:
24. oldal – 9. tétel
25. oldal – 1. és 2. tétel
29. oldal – 1. tétel
30. oldal – 1-4. tétel
32. oldal – 5. és 6. tétel
33. oldal – 7., 11.,12. és 13. tétel
35. oldal – 1. és 2. tétel
36. oldal – 1., 2., 5., 6. és 7.. tétel
38. oldal – 1-4. tétel
39. oldal – 2. tétel
72. oldal – 1. tétel
78. oldal – 1-5. tételek
81. oldal – 1. és 5. tétel
85. oldal – 6. és 8. tétel
86. oldal – 23. tétel
87. oldal – 7. tétel
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen olyan teljes költségvetést benyújtani, amelyben

valamennyi tétel szövege egyértelműen olvasható.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) b) pontjára, miszerint a hiánypótlás során az ajánlatban a
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
3.

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben - az ajánlat 52-61. oldalain - a Központi fűtés-hűtés
szerelés árazott költségvetését ajánlattevő nem a 2018. március 20. napján megküldött második
módosított közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés alapján készítette.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen olyan teljes költségvetést benyújtani, amelyben a 2018.
március 20. napján megküldött második módosított közbeszerzési dokumentumoknak és mellékleteinek
megfelelően szerepel minden fejezet.

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) b) pontjára, miszerint a hiánypótlás során az ajánlatban a beszerzés
tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat)
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet
nem befolyásolja.
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig lejártáig (2018. április 17. napján 16:00 óráig) hiánypótlást nem
nyújtott be, erre figyelemmel ajánlata – 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
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezéseire tekintettel az írásbeli összegzés megküldése napját követő öt napos
időtartam.
Kezdete: 2018/05/12 Lejárata: 2018/05/16
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/11
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/11
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

Nyársapát Község Önkormányzata
képviseletében
Tender-Med Hungary Kft.

