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7- melléklet a 14D010. N.29) NFM rendelethez

Összegués aZ aj ónlatok etbírtítds tírtő t

1. Az ajrínlatkérö ncve és címe: Szeghalom Város Önkormányznta (5520 Szcghalom,
Szabadság tér 4_8.)
2' A közbeszerzós táÍgya és mennyisége:
tárgya: Szeghalom Yúros Önkormányzat Polgármesteri Hivntnlt nyílászáróinak
cscrójc
mennvisógc: A Polgármesteri Hivatnl meglévő fa szcrkczetíi nyflászárók és pírkdnyok
bontrlsa, és lij nyíIÉszárók bcópítése, részletesen fl műszakl leírásban. Összes becsült
órtók: 6'500'000 HUF (utnlvn n Kbt.245.$-rc).
3. A választott cljárás fajtája: {ltalános cryszerű (Kbt 251. s (2) szerirrti hírdctmény
néIküli közvctlen ajánlattételÍ felhívás mcgküldésével)
4. a) Eredményes volt_e ae eljírrtis: igcn
b)+ Eredrnénytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92, $-
ának c) pontja szerinti ercdménytelerrségi esetben a Kbt. 96. s_ának (1) bekezdése szerin1i
indokolás:
c)x Az eredménytelen eljárást követően indul_e új cljárás:
5. A benyujtott ajánlatok sáma (részajfuilattételi lehetőség esetén részenként); 2 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevök neve, c{tne és ajánlafuknak a bírálati szempont - az
összességében legelőnyösebb ajánlat kíválasztrása csetén annak részszempontjaí__ szerinti
tarta]mi eleme, i l I etőleg elemei (részajárrlattételi lehetőség esetért részenkéó :
Aj{nlnttcv6 nwe: Németh Nyfl{száró - grártó és _ forgnlmrrzó Kft'
Ajánlattcvő székhelye 5502 Gyomaendrőd, F{í út 81ll.
Nettó aj ánlnti űr: 4.879.600,-Ft

!)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékclése a következő tÁblázatba foglalva
esetén részenként

Az elbírálás
részszempontini
(adott esetben

nlszempontjaí is)

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevü neve: Áz ajánlartevó nevc:

A súlyszámmnl
szorzott
értéke|ési
pontszámok
összegei

csetben a részszempontokra adott pontszám szÜveges értékelése:

(A táblÓzfltnak nz njúnlrrltcvók ncvoi fllatti osztott öBdopainak bnl oldatún uz udott ajünlamnk az ndott részszrrnpont azcrinti t8rtslmi
elgmcirc rrdon értókcldsl ponrszfuno! jol)b ol<lal{rn pcrlig rz értókölési polttszrtmnrrk-u rú}y.rzómmg| kinlnkíIon si,orzutát kcll lrcírni,)
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c)++ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
d)t*' Az összességében legelónyösebb ajánlat kíválasfiása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellye| az ajánlatkérö megadta az ajárrlatok
részszempontok szerinti táÍtalmí elemeinek értékelése során a 

-ponthatárok 
közötti

pontszámot:
7,!, érvénytelen ajánlatot tevők nevq címe és az érvénytelenség indoka:

E-rvénytelenség índoka: A hiánypótlásban nz njánlntkérő felhívta az ajánlnÍtevőt, hogy a
I0o/o fclctti alvállalkozó (Mershall Ablafurár Kft.) esetében ,,yú;t.on bc eretieti
nyilatkozatot a kizáró okokról (Kbt. 60.s. (1) a)_i) és a 61.$. 1r1 a-á1, 6l'$. (2) szerinti
kizá1ó okok), valamint arTa vonntkozri 

-crcdeti 
nyilatlrozniot, iiogy az alváIlalk oző t

mcgielöIt pénaintézetekcn kívüI nem vezet múshol bankszámlát. Á hidnypótlrís során
benyújtott nyilatkoza-tok mísolnti példányotq a nyilntkozaÍokon az a1áÍriJ és n pecsót
elm9s_ódott, n cég*zgrűség követelményének ncm felel meg. Ugyanakkor nz ajánlata tls.oldalán közlÍ az njánlnftev{i, hogy ajánlatát 2011.11.04. oofi;nig tartja fenn, mely azajrinlnttétoli fclhívás szerint n szerződóskiitós tervezett iaopontja' Ez cllentmonrl nz
ajánlattételi felhívís_ Iv.3'6' pontjában foglnltakkal, mcly szerini az ajrlnlrrti kötöttség
minimílis tartama 60 nap.

A fentick okán az ajántatkérö döntése alapjrin az ajánlattevő ajÉnlata a Kbt 8s.$. (1) f)
alapján érvénytelen.

8' a) Eredm$nyes eljarris csetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellens zoIgáltatás
összege és aj rín l ata kiválaszlásának in dokai :

Németh Nyilászáró - ryártó és - forgalmazó Kft.
5502 Gyomacndrőd, Fő lit 81/1.
Ncttó aj ánlaűi űr :4.87 9.600,_F t
lndok, az cryetlen érvényes és alkalmas ajíntntoÍ tettc
b)* a nyertes ujáol-ulol"követd' legkedvezöu-u 4aaatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
ö s sze ge és aj ánlata kiválaszlisrának i n dokai :

9. {' A szcrződés teljesítéséhez a közbeszerzés értókének tíz szóza|ékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvallalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az
a része, amelyben az alválla]k ozőlkközremiiködík/közremtÍködnek:
a) A nyertes ajrínlattevÖ ajánlatában:

!) 
- 
1 nyertes ajánlatot követő legkedvezöbb ajánlatot tevö ajfurlatában:

l0' * A közbeszerzésnek az arésze, amelyre az ajár:lattevö a közbeszerzés értékénektíz
százalékátmeg nem haladó rtrértékben szerződést köthet:
a) A nyeÉes ajánJattevő ajánlatában: faljavítási munkarószek vonatkozísíbnn
!) | n- nyertes ajónlatot kövctő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
l1'* Hirdeffrrény néIküi tárgyalásos eljárás esetén az eliárás alkalmazását megalapozó
konilmények ismertetése:
12. a) A szerződéskotési tila]mi időszak [Kbt. 99. $ (3) bekczdés] kezdőnapja: 2011.10.25.
b) A szerződéskötés.i |r.lr-i időszak [Kbt. 99. $ (:i úetezdés] utólsó *pi"i)ór-r'11.03.
13. * Egyéb információk:
14' * Hivatkozás az előzetes összesÍtett tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
táj ékoztatóra és ktizzététclének napj a:15' Hivatkozás 

.Y_ '.eijárást megind.ító hirdetrrrényre' illctőleg fe1hÍvásra ésközzétételónelc/m.ekÍi l dés épek n ff : zott. 09. 3 0'
16' 

. \1 9redményhi"detésjlletőleg az ajánlatok elbÍrálásáróI szóló összegezésmegküldésének időpontja: 201 1. 10, 24.
I7. Az összegezés elkészítésének idóponÍj a: 207|. l0.24.
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,l(i\ l,Í- Al f'i,t nlnr rn

l8'x Az összegezés javításának indoka:

Békéscsaba, 201 1. október 24.
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