
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Postai cím: Haller u 29. 
Város: Budapest Postai irányítószám: 1096 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
„Kompakt, kültéri magas energiahatékonyságú folyadékhűtő berendezés beszerzése és telepítése” 

 
II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
„Kompakt, kültéri magas energiahatékonyságú folyadékhűtő berendezés beszerzése és telepítése”  
Teljes mennyiség: 
Kompakt folyadékhűtő kültéri, léghűtéses 
4 db kompresszorral, (4 szabályozási fokozat) 
Elektronikus adagolószeleppel, mikroprocesszoros szabályozással, hűtőkör alacsony/magas nyomás 
kijelzéssel, kompresszor és ventilátor belső védelemmel 
Kompresszor lágyindító 
Távvezérlő egység digitális kijelzővel 
Hidroblokk nélkül 
Hűtőközeg: R410A 
Hűtési teljesítmény: Qh=310 – 350 KW 
 
Vízhőfoklépcső: 7/12 oC 
Külső levegő hőmérséklet: 35-40 oC 
Telepítés, beüzemelés:  
- Telepítés 6. emeleti lapos tetőre, rezgéstompító gépalapra 
- Berendezés vízoldali bekötése meglévő rendszerbe 
- elektromos bekötés 
- működés megmaradó berendezéssel történő összehangolása  
- meglévő 1 db. berendezés vonatkozó  előírások szerinti lebontása, elszállítása 
- szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv 
 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
Harmadik rész, XVII. Fejezet  
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
A Kbt.115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás 
megküldésével közbeszerzési eljárást kezdeményezett. Az eljárás során a nyílt eljárás szabályait 
alkalmazza, a 115. §-ban foglalt eltérésekkel. 
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 
IV.2) Adminisztratív információk  
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 
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 (2016/07/06) 
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 1,] Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI ELEMEKKEL 
VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
Az eljárás eredményes volt X igen  nem 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
V.2 Az eljárás eredménye 2 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
 
1, Ajánlattevő megnevezése: Baranya Klíma Kft. 
Címe: 7632 Pécs, Németh László u. 24. I/6. 

Az értékelési szempontok: 
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 14.543.584 Ft 
2. Minőségi szempont –  Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap): 12 
hónap 
 
Alkalmasságuk indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
 
2, Ajánlattevő megnevezése: Unit Trade Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Címe: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2. 

Az értékelési szempontok: 
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 17.144.000 Ft 
2. Minőségi szempont –  Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap): 12 
hónap 
 
 
Alkalmasságuk indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 



 
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(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:  
Unit Trade 

Kereskedelmi 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Az ajánlattevő neve: 

Baranya Klíma Kft 
Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 
is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Nettó ajánlati ár 
(Ft) összesen 

80 8,63 
 

690,4 10,00 800   

2. Minőségi 
szempont –
  Jótállás 
időtartama (a 
műszaki átadás-
átvételt követő 
naptól számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: 12 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 60 hónap)  

20 2,80 56,00 2,80 56,00   

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   746,4  856,00   

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 
 

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:  

 
Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány 

 
1. részszempont: ár 
A nettó ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 80. 

 
A „Nettó ajánlati ár (Ft)”  értékelési szempont esetében a legalacsonyabb nettó ajánlati árat 
tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez történő 
fordított arányosítással kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet szerint: 
 



1. részszempont tekintetében P= 
A legkedvezőbb  

Avizsgált  
*(Pmax - Pmin) +Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,   

Pmax: a pontskála felső határa,  

Pmin: a pontskála alsó határa,  

A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési 
szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes 
jegyig kerekíti. 
Ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie, „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen 
a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.  
A legkedvezőbb megajánlás a pontskála felső határát, azaz 10 pontot kap.  
A nettó ajánlati ár meghatározásának módja: Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) 
tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. A nettó ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. 
2. részszempont: 

Minőségi szempont –  Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap)  
A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 20 

 
„A minőségi szempont: Jótállás időtartama -” értékelési szempontra tett ajánlat pontszámait 
ajánlatkérő az alábbi egyenes arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg: 

2. részszempont tekintetében P= 
Avizsgált  

A legkedvezőbb  
*(Pmax - Pmin) +Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,   

Pmax: a pontskála felső határa, 

Pmin: a pontskála alsó határa,  

Alegkedvezőbb: ajánlati elem legkedvezőbb szintje (legmagasabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 
A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési 
szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes 
jegyig kerekíti. 
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat a pontskála felső határa szerinti 
pontot (10 pontot) kapja, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét el nem érő ajánlat(ok) az előbbi 
képlet alkalmazásával kap(nak) pontot. 
 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
1, Ajánlattevő megnevezése: Baranya Klíma Kft. 
Címe: 7632 Pécs, Németh László u. 24. I/6. 



Nettó ajánlati ár (Ft): 14.543.584 Ft 
 
Ajánlat kiválasztásának indokolása:  
Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, az egyéb közbeszerzési 
dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére és az ajánlata érvényes. Ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. 
 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -2 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

• Folyadékhűtő berendezés vízoldali rákötése meglévő csővezetékre szerelvény cseréje nélkül; 
Készülék gép alap átalakítása 

• Berendezések daruzása 
• Meglévő LENNOX folyadékhűtő berendezés elszállítása megsemmisítés céljából 
• R22 hűtőközeg, valamint kompresszor olaj elszállíttatása megsemmisítés céljából 

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: 2 
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
VI. szakasz: Kiegészítő információk  
VI.1) További információk: 2 
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2016/09/06) /  
Lejárata: (2016/09/10)  
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  (2016/09/05) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  (2016/09/05) 
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: 2 

 
________________________________________________________________________________

_________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


