
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Bana Község Önkormányzata 

Postai cím: Jókai Mór u. 18. 

Város: Bana Postai irányítószám: 2944 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Építési beruházás, „Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése Bana 
Községben (TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00002)” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

Tervezett kialakítás: 

Tervezési programnak megfelelően a meglévő szolgálati lakásból háziorvosi 

rendelő kerül kialakításra, valamint a jelenleg is védőnői szolgálatként 

működő épületrész felújítása, átalakítása is megtörténik. 

 A jelenlegi főút felőli épület bejárat megszűnik. Az egyes egységekhez 1-1 

bejárat létesül a hátsó udvar felől. 

Meglévő szerkezeti kialakítás: 

• alapozás: beton sávalap 

• talajnedvesség ell. szigetelés: nem került feltárásra. Valószínűsíthető, hogy 

a padlózat alatt nem készült 

• teherhordó falazat: km. Tégla falazat 

• födém: borított gerendás fa födém stukatúr vakolattal 

• tetőszerkezet: fa állószékes nyeregtető szerkezet, szabványpala tetőfedéssel 

• tűzfal: km. Téglából falazott 

• válaszfalak: km. egy tégla vastag fal 

• padlószerkezet: 1 réteg beton aljzat meglétét feltételezzük. Erre épült a 

meglévő burkolat. A PVC alatt mozaik burkolatot, a laminált parketta alatt fa 

padlóburkolatot feltételezünk. 

• ablakok: gerébtokos szerkezetek 

• belső ajtók: pallótokos fa szerkezetek 

• burkolatok: lásd a terven 

• vakolatok: belső vakolat cementes vakolat, homlokzaton kőporos vakolat 

található 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500044.mvm#lbj29id936c


• fűtés: a volt szolgálati lakás WC előterében elhelyezett fali gázkazánról 

üzemeltetett központi fűtés, radiátor hő leadókkal 

• vizes berendezési tárgyak: hagyományos porcelán berendezések 

• gépészeti berendezések:  

o fűtés: földgáz üzemű kazán, radiátor hő leadókkal 

o meleg víz: mindkét helyen elektromos bojler működik 

o  víz, csatorna: a falu közmű hálózatára rákötve 

Tervezett szerkezeti kialakítás: 

Bontásra kerülő szerkezetek: 

• homlokzati nyílászárók, a falbontással érintett belső ajtók 

• padló és falburkolatok, aljzatbeton 

• érintett válaszfalak 

• padlásfeljáró 

• külső járda burkolat (hátsó homlokzat hosszában és átközlekedő folyosónál) 

• utcai homlokzati előtető 

• ablakpárkányok 

• érintett parapetfal 

• nyílásbontás és befalazás 

• teljes gépészeti berendezés, vezetékezés 

Új szerkezetek: 

• hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászárók, külső és belső műanyag 

ablakpárkányok kerülnek beépítésre 

• belső aljzatkiegyenlítés készül kavics feltöltéssel (10 cm) 

• vasalt aljzatbeton készül 10 cm, hálós vasalással, 1 réteg talajnedvesség elleni 

bitumenes vastaglemez szigeteléssel. Betonminőség C20/25-16/K. Vasalás  

ϕ8 15/15 háló, B500 

• néhány meglevő homlokzati nyílás befalazásra került, néhány esetében pedig 

nyílásszűkítés szükséges 

• belső válaszfalazat készül pórusbeton válaszfallapból, nyílásbefalazások 

szükségesek 

• ps hőszigetelés készítése, fólia védőréteggel, peremszigeteléssel 

• esztric aljzatbeton készül, gress hidegburkolattal 

• vakolatok pótlás szükséges bontott falburkolatok alatt, keskenyvakolatok 

készülnek oldalfalon, mennyezeten, szükséges a homlokzati kőporos vakolat 

pótlása 

• falburkolat készül 210 cm magasságig gress burkolattal 

• mészfestés lekaparása szükséges, valamint glettelés, felület előkészítése és 

mészfestés készítése 

• új, mdf alapú, festett belső ajtók kerülnek beépítésre 

• bejárati homlokzaton előtető készül: acél rácsos tartó 6db,60.40.3. 

zárszelvényből és 3db 60.60.40.szelemenből építve. Tetőfedés 1cm lexan 

polikarbonát lemez 



• kiselemes beton térkő járda burkolat készül, melyhez a bontott járda helyén 

tükör készítése szükséges 

• ajtófeliratok, piktogramok kerülnek elhelyezésre 

• gépészeti berendezések:  

o fűtés: egy központi, kondenzációs kombi kazán kerül elhelyezésre a 

meglévő kazán helyére (gépészeti egyeztetés során a kazán helye 

célszerűségi okokból változhat.) Mindkét felhasználási helyen önálló 

fogyasztási mérési lehetőség kialakításával. A rendszerbe történő 

beavatkozás miatt új gáztervet kell készíttetni és a szolgáltatóval 

engedélyeztetni. 

o meleg víz: központi kazánról biztosított 

o víz, csatorna: meglevő rendszerre kerül rákötésre, az épületen belül új 

alapszerelés készül. 

Részletes információkat a csatolt Műszaki leírás és tervlapok tartalmaznak. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 

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 2017/07/06 

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 



A szerződés száma: 1 Rész száma:2 -  Elnevezés: „Egészségügyi alapellátás 
infrastruktúra fejlesztése Bana Községben (TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00002) – 
vállalkozási szerződés 

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 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
1. Az ajánlattevő neve: EBP Építő Group Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész út D. ép. 
Összesített nettó ajánlati ár: 38.680.440,- HUF 

 Jótállás ideje (hónap): 36 hó 
 

2.  Az ajánlattevő neve: Dibusz Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2921 Komárom, Széchenyi u. 4. 
Összesített nettó ajánlati ár: 32.219.887,- HUF 

 Jótállás ideje (hónap): 60 hó 
 
3. Az ajánlattevő neve: WF Épőipari és Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2900 Komárom, Laktanya köz 9. 
Összesített nettó ajánlati ár: 37.275.897,- HUF 
Jótállás ideje (hónap): 36 hó 
 

Alkalmassági követelmény nem került előírásra. 

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 ajánlattevő neve: EBP Építő 

Group Kft. 

WF Kft. Dibusz 
Kft. 

Az értékelés részszempontjai S1 P2 PxS3 P PxS P PxS 

Nettó ajánlati ár (HUF) 70 8,33 583,08 8,64 605,05 10 700 

Jótállás ideje (hónap) 30 0 0 0 0 10 300 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 
 583,08  605,05  1000 

  

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: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” elnevezésű útmutatójának (KÉ 2016. évi 
147. szám) 1. számú mellékletének 1. arányosításról szóló pontjában meghatározott 
módszerek alapján értékeli az ajánlatokat. 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő ajánlatnak.  
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés 
szabályai szerint. 
Fordított arányosítás:  
P=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgálat: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Egyenes arányosítás: 
P=Avizsgált/Alegjobb*(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (megajánlott hónapok száma-36 hó) 
Avizsgálat: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (megajánlott hónapok száma-36 hó)  

                                                
1 A részszempontok súlyszámai 
2 Értékelési pontszám 
3 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 



Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül 
elfogadásra. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
 Az ajánlattevő neve: Dibusz Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2921 Komárom, Széchenyi u. 4. 

Összesített nettó ajánlati ár: 32.219.887,- HUF 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, 
az elért értékelési összpontszáma: 1000,00 pont. 

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 vétele2 X igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Villamos munkák, 
gépészeti munkák 
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  

Ajánlattételkor még nem ismert. 

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: 
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 tevők2 

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: 2017/07/21/ Lejárata: 2017/07/25 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/07/20 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/07/20 

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: 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint kizárólag az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. 
 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 


