
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

Kbt. 22.§ (1) d) 

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

VI. fejezet 

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére]; 

144.188.482.-Ft 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 

2009/06/04 

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a 
hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [x] 

Egyéb közlemény:

18. mellékl et a 2/2006. (I.13.) I M rendelethez 
  

ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

  

  

  

  

  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
  

1.) Az ajánlatkérő neve és címe: 

Borsodnádasd Város Önkormányzata 
3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3.  

2.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület 
infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása kivitelezésére egyösszegű a befejezési 
határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási szerződés megkötése. 
Borsodnádasdon 2 oktatási („A” és „B” épület) és 1 konyhaépület („C” épület) fejlesztése  
valósul meg 2679 m2-en. Komplex akadálymentesítés megvalósítása. Nyílászáró  
szerkezetek cseréje, villamoshálózati felújítás, homlokzat felújítás, belső burkolatok cseréje. Udvar (680
m2), sport és játszóudvar (1020m2) kialakítása. Közműépítés: 680 m2-en.  

3.) A választott eljárás fajtája: 

VI. fejezet szerinti nyílt eljárás  

4.a) Eredményes volt-e az eljárás: igen [ ] nem [x]  

4.b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 

Kbt. 92.§ c) pontja alapján egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
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sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére  

4.c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen [x] nem [ ]  

4.d) Az ellenszolgáltatás összege:  

5.) A benyújtott ajánlatok száma: 3  

6.a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg 
elemei: 

Jánosik és Társai Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 21-29.A II/4.) 
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 206.067.382 
Vállalt teljesítési időtartam (nap): 86 
2. Projektterv: csatolva 
3. Jóteljesítési garancia (%): 3 
 
Diamit Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 1.) 
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 159.434.998. 
2. Vállalt teljesítési időtartam (nap): 130 
3. Projektterv: csatolva 
4. Jóteljesítési garancia (%): 15 
 

6.b)** Az 1.) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 

6.c)** 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: 

Az értékelés módszere az 1.,2.,4. részszempontok esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú 
ajánlása III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítás. A 3. részszempont esetében az ajánlás III.A 
fejezet 2. pontja szerinti szakértői értékelésen alapuló sorbarendezés. 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és 
azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú 
ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt. 90. §. (2) bekezdése szerint jár el. 

7.) Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Domaép Kft. (3600 Ózd, Sári telep Pf.:172) ajánlata a Kbt. 88.§ (1) b) és f) pontja alapján érvénytelen.  

8.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

8.b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

9.)* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók neve és címe: 

10.)* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:  

11.)* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  

12.)* Egyéb információk: 

13.) Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra: 

közzétételének napja: (év/hó/nap)  
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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 
ajánlatot választja ki. 
  

14.) Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: 

KÉ-4759-2009  

közzétételének napja: (év/hó/nap)  

15.) Az eredményhirdetés időpontja: 2009/06/08 (év/hó/nap ) 

16.) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009/06/04 (év/hó/nap ) 
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