9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (1083
Budapest, Szigony u. 43.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Közösségi terek átalakítása
3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 8088/2012, 2012. május 28.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
9 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Renovit Építőipari Kft.
Cím: 1102 Budapest, Hölgy u. 15.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 155.414.877 Ft.
EnerGas Építő- és Szerelő Fővállalkozó Kft.
Cím: 2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 125.769.293 Ft.
PROGRESS-B’90 Zrt.
Cím: 1203 Budapest, Emília u. 15.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 103.729.500 Ft.

FÖV-2 Építőipari és Beruházó Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Hajdú u. 46.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 130.910.906 Ft.
Prím Építő Kft.
Cím: 1083 Budapest, Illés u. 17.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 115.336.868 Ft.
Míves Építőipari Kft.
Cím: 8360 Keszthely, Lovassy S. u. 11/A
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 136.569.200 Ft.
Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Cím: 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 122.559.329 Ft.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
E-Builder Kft.
Cím: 1094 Budapest, Páva u. 5. IV/21.
Az ajánlat a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d.) és e.) pontja alapján érvénytelen
Free Line Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.
Az ajánlat a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d.) és e.) pontja alapján érvénytelen
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PROGRESS-B’90 Zrt.
Cím: 1203 Budapest, Emília u. 15.
Nettó ajánlati ár: nettó 103.729.500 Ft.
Az ajánlat tartalmazta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, így az értékelési szempont
alapján az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot tartalmazta.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Prím Építő Kft.
Cím: 1083 Budapest, Illés u. 17.
Nettó ajánlati ár: nettó 115.336.868 Ft.
Az ajánlat tartalmazta a második legalacsonyabb ellenszolgáltatást, így az értékelési
szempont alapján az ajánlatkérő számára második legkedvezőbb ajánlatot tartalmazta.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Felületképzési munkák
Szárazépítési munkák
Padlóburkoló munkák
Belső nyílászárók elhelyezése
Külső nyílászárók elhelyezésének egy része
Árnyékolók elhelyezése
Üvegszerkezetek elhelyezése
Beépített berendezések elhelyezésének egy része
Lakatosszerkezetek elhelyezése
Hűtés-fűtés szerelés
Víz-csatorna szerelés
Légtechnikai szerelés egy része
Erősáramú szerelés
Informatika/telefon rendszer szerelése
Beléptető rendszer szerelése
Behatolásjelző rendszer szerelése
TV rendszer szerelése
Tűzjelző rendszer szerelése
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
Bontási munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Felületképzés
Szárazépítés
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése
Szigetelés
Belső nyílászárók elhelyezése
Külső nyílászárók elhelyezése
Árnyékolók beépítése
Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése (több szerződés)
Lakatosszerkezetek elhelyezése
Épületfelsz. tárgyak
Épületgépészeti munkák (munkadíjas szerződés)
Erősáram szerelési munkák (munkadíjas szerződés)
Gyengeáram szerelési munkák (munkadíjas szerződés)
Üvegezés
Épületfelszerelési tárgyak elhelyezése
Őrzés
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Prímfest Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17.) – 16,13%
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. (1103 Budapest, Naszlopy u. 1.) – M2
- egy fő, a teljesítésbe bevonni kívánt, a kivitelezésért közvetlenül felelős, legalább 5 év
kivitelezési gyakorlattal rendelkező, felsőfokú gépészmérnöki végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki szerepel a Felelős Műszaki Vezetők névjegyzékében a 244/2006.
(XII.5.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet I. rész 5. szerinti „ÉG” kategóriás besorolással.
- egy fő, a teljesítésbe bevonni kívánt, a kivitelezésért közvetlenül felelős, legalább 5 év
kivitelezési gyakorlattal rendelkező, felsőfokú villamosmérnöki végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki szerepel a Felelős Műszaki Vezetők névjegyzékében a 244/2006.
(XII.5.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet I. rész 6. szerinti „ÉV” kategóriás besorolással.
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. július
6.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. július
15.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. július 5.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. július 5.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

