Ajánlattevők neve:
Vasber Zrt.,975I Vép, Dózsa György u'26., e-mail: horr'ath.tibor@vasberzrt.hu
Bereczki Kft., 9700 Szombathely, Mátyás király utca 18., e-mail: bereczkikft@isicom'lru
SZL-BAU Kft., 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8., e-mail: intb@szlbau.hu

Markusovszky Egyetemi
fktatókórház

3ellén-Kovács Agnes
VIajor

<ovacs. agnes@markusovszk)t.hu

Vilmos

nai or.vilmos@markusovszky.hu

Tárgy: az ajánlatok elbírálásáról készítettösszegezés megküldése
Megküldött oldalak száma: 1 + {i oldal
Tisztelt Ajánlattevő!

Az

,,Vállalkozási szerződés nyílászárók cseréiére.''tárgyu közbeszerzési eljárásban

a

Markusovszky Egyetemi oktatókőrház Ajánlatkérő mellékelten megküldi onöknek az ajánlatok
e|bir á|ásar ő1 ké szített ö s sze gezé st.

Kelt: Szombathely, 2017. március 3.
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Markusonz$ E5etenil Obatókórh,íz
9700 Szombathrll,

Marhuovs{' 1,

Kozbeszerzési 0srí{ly

u, 5,

ÖsszEcn zns nz alÁNr,aror nlnÍnÁLÁsÁnÓl
I.1) Név és címek (elölje meg az eljárásértfelelős osszes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovky Egyetemi oktatókórház

Postai cím: Markusovszky L.u.5.
Város: Szombathely

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
[.1.r) A közbeszerzés tárgya:
,,Y áLlalko zási szer zó dé s ny ílászáró k

Postai irányítőszám:97)}

cs

eréj ére.''

II.2) A kozbeszerzés mennyisége
|I.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az Altalános- és Ersebészeti osztályunk külső nyílászárőínak cseréje. Korszerű, a mai
előírásoknak megfelelő, fa szerkezetu és a jelenlegiekkel azonos homlokzati megjelenést
biáosító nyílászárők beépítésétkívánjuk megvalósítani, a beépítésutáni helyreállítással' A
nyíIászárő-cserének ki kell terjedni az osztáIy feletti tetőtérben elhelyezkedő - az
o sztáLyho z tarto ző - tet őtéri he y i s é g ek ny ílászár ő ir a is'
1

A nyílászárók

cseréjéhez el kell végezní a szükséges felméréseket, majd el kell készítenia
nyíIászárő konszignációt, amit aZ építtetővel jővá kell hagyatni. A jóváhagyott
konszignáció alapján lehet elvégezni a kivitelezést.

Munka megnevezése

Méftékegysé
g, mennyiség

Tervezés
A kivitelezés megvalósításához szükséges felmérések elvégzéseés
nyi|ászárő konszignáció készítése
Kivite1ezés
Nyílászárók cseréje új, régi nyílászárők kiszerelése, amai előírásoknak
me gfe lel ő hő szi getelé sű, faszerk ezetu, a c s eré l end ő ny íIászár ő
homlokzati képévelmegegyezó kialakítású nyíIászárőkra, az alábbi
helyiségekben és méretekben:
205.: 1,05x2,95 m
205.: I,45x2,5 m
206.: 1,33x1,58 m
206.: 1,33r0,92 m
2I0.: I,33x1,58 m
2I0.: I,33x0,92 m
209.: I,33x1,58 m
209.: I,33x0,92 m
209.: 1,I5x2,95 m
212.: 7,41 x 1,58 m
212.: 1,41r0,92 m
272.: 0,9" 1,58 m
272.: 0,9x0,92 m
273.: 0,9x1,58 m
273.: 0,9x0,92 m
215.: 0,74x2,02 m
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2db
2db
1db
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216.:
216.:
216.:
216.:
2I7.:
2I7 .:
219.:
219.:
220.:

I,33x1,58 m
I,33x0,92 m
I,82x1,58 m
1,82x0,92 m
0,77xl,58 m
0,77x0,92 m
0,8x1,58 m
0,8x0,92 m
1,26xI,62 m
220: 0,8xI,62 m
221.: 1.89,2,13 m
22I.: I,89x0,57 m
223.: 0.6x1,35 m
223.: 0,73xI,2J m
224.: I,55x2,I m
224.: 0,78xI,26 m
225.: I,48x2,1.7 m
226.: 0,75x1,18 m
227.: 0,75x1,18 m
227.: 0,58r1,35 m
228.: 2,35xI,27 m
228.: 2,5x2,5 m félkör
228.: 1,3x1,58 m

228.:1,3x0,92m
229.: I,4x1,68 m
229.: 1.4x0,92 m
234.: 1,4x1,58 m
234.: I,4x0,92 m
236.: 1,4x1,58 m
236.: 1,4x0,92 m
236.: 1,25xI,58 m
236.: I,25x0,92 m
23J.: 0,7xI,25 m

0,7xI,25 m
0,Jx1,36 m
1,32x2,4J m
0,73x1,36 m
0,78x4,2 m
I,73x2,5 m
I,73x2,5 m
1,34x2,45 m
I,32x2,45 m
1,32x2,45 m
256: I,32x2,45 m
258.: I,32x2,45 m
260.: I,66x2.45 m
262.: 1,66x2,45 m
264.: I,35xI,44 m
265.: 1,35x2,44 m
267.: I,35x2,44 m

238.:
240.:
242.:
243.:
245.:
247.:
249.:
251.:
253.:
255.:

2db
2db

ldb
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3db
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ldb
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ldb
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2db
2db
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1db
1db
1db
1db
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3db
2db

ldb

2db
3db
rdb
1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db

ldb

2db

(tl

1db

268.: 1,35x2,44 m
269.: 0,JxI,97 m
269.: I,4x2,57 m
270.: 1,,36x2,0 m
277.: 0,7x2,57 m
272.: 0,7x2,57 m
273.: 0,7xI,9 m
273.: I,4x2,57 m
274.: I,4x2,57 m
275.: I,4x2,57 m
276.: 0,7xl,9 m
277.: 1,36x2,44 m
218.: 1,36x2,44 m
279.: 1.23x2,18 m
280.: I,36xI,44 m
302.: 0,73x0,65 m
303.: 0,73x0,65 m
304.: 0,73x0,65 m
307.: 1,02xI,22 m
309.: 1,02xI,22 m
312.: I,02x1,22 m
313.: 0"97v 1,17 m
314.: 0,97> 1,17 m
315.: 1.02xI,22m
317.: I,02xI,22 m
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KÓzbeszerzési Szój egyzék (CPV)
45421 100-5 AjtÓk. ablakok éS kapcsolódó tartozékok beszereléSe.

I(özös

:

IV. szakasz:

Eljárás

N.1.1) A Kbt.

mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkal;mazásra: A

IV.1) Meghatározás

2OI5' évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) xvil. fejezete szerinti eljárás.
IV.1.2) Az e|járás fajtája: A Kbt. 115. $ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás.

Iv.1.3)

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás a|ka|mazását

megalapozó kiirülmények ismertetése: nem releváns

IY.2) Adminisztratív információk
Iv.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó

kőzzététe| (adott esetben)

hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: nem releváns

A
A hirdetmény száma aKozbeszerzési Ertesítőben: nem releváns

Hirdetmény kőzzététele nélkül induló eljárás esetén az e|járást megindító
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja
felhívás megküldésének, illetőleg

IY.2.2)

(adotr esetben)

:

2016.12.28.

^

IV.2.3) Az

e|őzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekébentett
intézkedések ismertetése (adott esetben)z nem releváns

V.

szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma (adott esetben): nincs részajánlat
Aszerződ'és száma: [1]

(1

r

Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt:

igen

B

nem

!

Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.l
esetben)

v.1.1)

A befeiezetlen eljárás oka: Az eredménytelenségindoka: nem releváns

v.r.2)

A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás? nem releváns

igen

tr

v.1.3)

(adott

nem!

Az éwényesajánlatot tevők

(adott estben)

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak

az

értékelési

szempont szerinti tartalmi eleme(i):

ÉrvényesAjánlattevő: Vasber Zrt.,9751Vép, Dózsa György u.26.

1"'

Szémpont

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Sutyiiám

'áÍlá1.1

áiánlHt*'=,l

Fényáteresztés mértéke('Á), előny a több.

35

36.000.200
(ajánlat:
36.000.000 F0
78%

Garancia időtartama Pontkiválasztós: Az
alábbi megajánlítsok esetében: l2 hónap:
1 pont, 18 hónap. 5 pont' 24 hónap. 10

15

24hőnap

a

50

megvalósításra (HUF)

pont. A

minimum

kÖvetelménynél

kedvezőtlenebb megajánlás esetén aZ
aiánlat érvénytelen.

A fenti ajánlattevő

aján|atat mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok

tarta\mának, a műszaki leírásban taláIbatő, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozata1W igazolásaik és lekérdezésekalapján kizáro okok hatálya alatt
nem állnak. Ajánlattevő a benyújtott aj ánlat és hiánypótláSi felhívásban tett
nyllatkozata1V igazolásaik a|apján megfelel aZ előírt alkalmassági követelmények
mindegyikének, ezért érvényessényilvánítható.

v.1.4)
Az

Az érvénytelen ajánlatot tevők (adott

esetben)

érvénytelen ajanlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka:

Bereczki Kft., 9700 Szombathely, Mátyás király utca 18., faxz 061941513-170
Hiánypótlásban felkért dokumentumok benyújtása nem történt meg, így az ajánlata nem felel
meg a Kbt. 69. s (1)-(2) bekezdése szerinti előírásoknak. A1ánlata az értékelésiszempontok
alapján éfiékelhető, érvénytelena Kbt' 73.$. (1) e) bekezdése alapján, tekintettel, hogy egyéb
módon nem felel meg aZ ajánlati felhívásban és a közbeszerzésí dokumentumokban, valamint a
me ghatár ozott fe ltéte e knek'
1

SZL-BAU Kft., 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8., faxz06l871510-953

Hiánypótlásban felkért dokumentumok benyújtása nem történt meg, így az ajánlata nem felel
meg a Kbt. 69. $ (1)-(2) bekezdése szerinti előírásoknak. A1ánlata az értéke\ésiszempontok
a\apján ér'tékelhető, érvénytelena Kbt' 73.$. (1) e) bekezdése alapján, tekintettel' hogy egyéb
5

ut

módon nem felel meg az aján|ati felhívásban és a közbeszeruési dokumentumokban, valamint a
me ghatár o zott feltétel eknek.

v.2

Az eljárás eredménye (adott

esetben)

v .2.l) Aj ánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3] darab

Y.2.2) Az érvényesajánlatot tevők:

A Vasber Zrt. a Kbt. 69.s (4)' (6) bekezdése alapján benyújtotta az alka|masság,
|<lzár ő

o

ko

kra

vona

A fenti ajánlattevő

tkoz ó

ig

az

olá sa

it, ny i|atkozatát.

ajánlatai mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokuméntumok

taftalmának, a műszaki leírásban találhatő, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozataiW igazolásaik és lekórdezések alapjan kizarő okok hatá\ya alatt
nem állnak. Ajanlattevő a benyújtott aj ánlat és hiánypótlási felhívásban tett
nyíIatkozatalW igazo\ásaik alapján megfelel aZ előírt alkalmassági követelmények
mindegyikének, ezért érvényessényilvánítható.

A

nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

A Vasber Zrt. a Kbt. 69.s (4), (6) bekezdése alapján benyújtotta az aikalmasság,
kizár ő o ko kra vonatkozó i gazolás ait, ny ilatkozatát.
A nyertes Ajánlattevő aján|ata: nettó 36.000.200 Ft.

A fenti

qánlattevó érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást.

Kiválasztásának indoka: A Kbt. 69.$. (4) bekezdése alapján Ajanlatkérő a legkedvezőbb
ajánlattevőt kérte fel akizárő okok ás alkalmassági követelmények igazoIásaínak benyújtására.

v.2.3) A

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve' címe, ^z

ellenszolgáltatás tisszege és ajánlata kiválasztásánakindokai (adott esetben)z nem releváns
Y.2.4)
igen

Alvállalkozó(k) igénybe vétele (adott estben):

!nemtr

Ajánlatkérő a Kbt. 66. $ (6) bekezdése alapján nem írta elő, hogy az ajánlatban meg kell
j elölni alv áIIaIkozó igénybe vételét.
A nyertes qánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(í),amely(ek)nek
teljesítéSéhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ... / Nincsen.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő ajánlatában a kozbeszerzésnek
az(ok) a része(i)' amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajánlattevő alvá|Ialkozót kívan igénybe
venni (adott esetben): ... / Nincsen.

Az

v.2.5)
v.2.6)
releváns

Alvállalkozó(k) megnevezése (adott

Az

esetben)z nem releváns

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (adott esetben)z nem

<(

Ajánlatkérő a Kbt. 115. $ (1) bekezdése alapjánnem írt elő alkalmassági követelményeket.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és aZ alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása érdekébenaZ ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a
nyertes ajánlattevő ajánlatéhan: ... l Nincsen.
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és aZ alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása érdekébenaz ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
aj ánlatot követő le gkedvezőbb aj ánlatot tevő ajánlatában: . . . / Nincsen.

v.2.7)

Az éwénytelen ajánlatot tevők (adott esetben)z
Az éwénytelenajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka:
Bereczki Kft., 9700 Szombathely' Mátyás király utca 18.,
Hiánypótlásban felkért dokumentumok benyújtása nem történt meg, így az ajánlata nem felel
meg a Kbt. 69. $ (1):(2) bekezdése szerinti előírásoknak. A1ánlata az értékelésiszempontok
a|apján értékelheto, érvénytelena Kbt. 73.s' (1) e) bekezdése alapján, tekintettel, ho.gy egyéb
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
me ghatár o zott fe ltéte

1

e

knek.

SZL-BAU Kft., 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.'

Hiánypótlásban felkért dokumentumok benyújtása nem történt meg, így az aján|ata nem felel
meg a Kbt. 69. s (1)-(2) bekezdése szerinti előírásoknak. Ajánlata az értékelésiszempontok
a|apján értékelhető, érvénytelena Kbt. 73.s. (1) e) bekezdése alapján, tekintettel, hogy egyéb
módon nem felel meg az qán|ati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
me ghatár o zott feltétel e knek.

vI. szakasz:Kiegészítőinformációk
További információk (adott esetben)z
u.1)
u.1.1) Aszerződ,éskiitésimoratóriumidőtartama
Kezdete: 2017 .03.04.l Lejétrata: 2017 .03.I3

vI.1.2) Az

vl.l.3)

iisszegezés elkészítésénekidőpontja: 2017. március 3.

Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.március

3.

Az tisszegezés módosításának indoka:

u.1.5) Az
A

vI.1.6)

összegezés módosításának időpontja

módosított összegezés megküldésének időpontja

Az összegezés javításának indoka

javításának

Az összegezés

VI"1.7) A javított

osszegezes

időpontja

megküldésének

időpontja

VI.1.8) Továbbiinformációk

?r

