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1/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Eredmény tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/93
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.08.09.
Iktatószám: 13716/2013
CPV Kód: 45215100-8;71245000-7;65000000-3;71220000-6
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat

Teljesítés helye:
1. rész: 7625 Pécs, Pacsirta utca 3. (2917/4 hrsz) 2.
rész: 6720 Szeged, Honvéd tér 4. (3453 hrsz)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
ZÁÉV Építőipari Zrt.;FERROÉP Fővállalkozó és
Szerelőipari Zrt.

Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport (1113 Budapest, Karolina út 19-21., „A” épület, I.
emelet, 17. számú irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

Telefon: +36 13724292

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
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Központi szintű x

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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„A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú
programban a kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint szakági tervezői művezetési és
kivitelezési tevékenység ellátása fővállalkozási szerződés keretében, két helyszínen, 2 db új
regionális vérellátó intézményi épület tekintetében

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

x Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

1. rész: 7625 Pécs, Pacsirta utca 3. (2917/4 hrsz)
2. rész: 6720 Szeged, Honvéd tér 4. (3453 hrsz)

NUTS-kód: HU231, HU333

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

„A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú 
programban kivitelezési dokumentáció elkészítése, valamint szakági tervezői művezetési és 
kivitelezési tevékenység ellátása fővállalkozási szerződés keretében, két helyszínen, 2 db új 
regionális vérellátó intézményi épület tekintetében. 
1. rész: 
A 2917/4 hrsz-ú, természetben a 7625 Pécs, Pacsirta utca 3. szám alatt található telken egy új 
regionális vérellátó intézményi épület kivitelezési dokumentációjának elkészítése, valamint 
szakági tervezői művezetés és kivitelezés, az alábbiak szerint: 
• kivitelezési dokumentáció elkészítése a jogerős építési engedély, valamint az engedélyezési- és 
a tenderterv alapján, 
• szakági tervezői művezetés (építészeti, gépészeti, villamosmérnöki), 
• kivitelezés,
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• megvalósulási (átadási, „D”) tervdokumentáció készítése a műszaki átadás-átvételhez, 
• a megvalósításhoz az építési engedélyen felül szükséges minden engedély, hozzájárulás 
megszerzése és hatósági díj, egyéb díj, költség - kivéve közmű fejlesztési hozzájárulás és a 
használatbavételi engedélyezési eljárással kapcsolatban felmerülő költségek, hatósági díjak, 
illetékek - megfizetése, az egyéb hatósági engedélyeztetésben való részvétel, közreműködés a 
projekt érdekében (szükséges adatszolgáltatások megadása, esetleges igények kielégítése). 
A hatósági eljárás határidőre történő kezdeményezésének felelőssége ajánlattevőt terheli, míg az 
adminisztrációval járó felelősség ajánlatkérőt terheli. 
Az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó főbb mennyiségi mutatók az 1. rész 
tekintetében: 
Telek területe: 3874,00 m2 
Bruttó beépített alapterület: 769,00 m2 
Szintterület: 1.476,40 m2 (alagsor + két szint + melléképület) 
Beépítési százalék: 19,85 % 
Zöldfelület területe: 1863,00 m2 
Zöldfelület: 48,08 % 
Földszint PV: +0,00=162,00mBf 
Részben alápincézett pilléralapozású, illetve sávalapozott, monolit vasbeton vázszerkezetes, 
monolit vasbeton födémlemezes épületszerkezetű, 30 cm vastag vázkitöltő téglafalazatú, 20 cm 
vastag homlokzati hőszigetelésű, nagypaneles szálcement alapanyagú kiszellőztetett 
homlokzatburkolatú, homlokzati nyílászárók előtt acél-üveg intelligens árnyékoló szerkezetű, 
igényes kivitelű, takarékos üzemeltetésű 769 m2 bruttó beépített alapterületű és 1.476,4 m2 
szintalapterületű regionális vérellátó intézményi épület építése a szükséges közművekkel, belső 
közlekedő utakkal, parkolóval, parkosítással, kerítéssel és az aggregátor és hulladéktároló 
elhelyezésére szolgáló építménnyel. 
Megnevezés/Mennyiség 
Belsőépítészet (mobilia nélkül)/540 m2 
Orvostechnológiai bútorzat/610 m2 
Külső útépítés/1200 m2 
Kertészet/2200 m2 
Kerítés és támfalépítés/300 fm 
Fotovoltaikus rendszer (17,28 kW)/115 m2 
Geotermikus rendszer (téli csúcs:78,4 kW, nyári csúcs: 66,3 kW)/1 egység 
Vízbekötés (12 m3/nap)/1 egység 
Szennyvízbekötés/1 egység 
Csapadékvíz elvezetés/1 egység 
Gázbekötés (6 m3/h kapacitás)/1 egység 
Elektromos bekötés + aggregátor (200 kVA / 160 kW lekötött teljesítmény, 164 kW aggregátor)/1 
egység 
2. rész: 
A 3453 hrsz-ú, természetben a 6720 Szeged, Honvéd tér 4. szám alatt található telken egy új 
regionális vérellátó intézményi épület kivitelezési dokumentációjának elkészítése, valamint 
szakági tervezői művezetés és kivitelezés, az alábbiak szerint: 
• kivitelezési dokumentáció elkészítése a jogerős építési engedély, valamint az engedélyezési- és 
a tenderterv alapján, 
• szakági tervezői művezetés (építészeti, gépészeti, villamosmérnöki), 
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• kivitelezés, 
• megvalósulási (átadási, „D”) tervdokumentáció készítése a műszaki átadás-átvételhez, 
• a megvalósításhoz az építési engedélyen felül szükséges minden engedély, hozzájárulás 
megszerzése és hatósági díj, egyéb díj, költség - kivéve közmű fejlesztési hozzájárulás és a 
használatbavételi engedélyezési eljárással kapcsolatban felmerülő költségek, hatósági díjak, 
illetékek - megfizetése, az egyéb hatósági engedélyeztetésben való részvétel, közreműködés a 
projekt érdekében (szükséges adatszolgáltatások megadása, esetleges igények kielégítése). 
A hatósági eljárás határidőre történő kezdeményezésének felelőssége ajánlattevőt terheli, míg az 
adminisztrációval járó felelősség ajánlatkérőt terheli. 
Az építési beruházás megvalósításához kapcsolódó főbb mennyiségi mutatók a 2. rész 
tekintetében: 
Telek területe: 807 m2 
Bruttó beépített alapterület: 589,35 m2 
Szintterület: 1.345,56 m2 (földszint + két emelet) 
Beépítési százalék: 73,03 % 
Zöldfelület területe: 82,28 m2 
Zöldfelület: 10,20 % 
Földszint PV: 81,35 Bf 
Pilléralapozású, gerendarácsalapozott, monolit vb. vázszerkezetes, monolit vb. födémlemezes 
épületszerkezetű, 30 cm vastag vázkitöltő téglafalazatú, 20 cm vastag homlokzati hőszigetelésű, 
nagypaneles szálcement alapanyagú kiszellőztetett homlokzatburkolatú, homlokzati nyílászárók 
előtt acél-üveg intelligens árnyékoló szerkezetű, igényes kivitelű, takarékos üzemeltetésű 589,35 
m2 bruttó beépített alapterületű és 1.345,56 m2 szintalapterületű regionális vérellátó intézményi 
épülete építése a szükséges közművekkel, belső közlekedő utakkal, parkolóval, parkosítással, 
kerítéssel. 
Megnevezés/Mennyiség 
Belsőépítészet (mobilia nélkül)/540 m2 
Orvostechnológiai bútorzat/610 m2 
Külső útépítés/500 m2 
Kertészet/80 m2 
Kerítés és támfalépítés/60 fm 
Fotovoltaikus rendszer (17,28 kW)/115 m2 
Vízbekötés (12 m3/nap)/1 egység 
Szennyvízbekötés/1 egység 
Csapadékvíz elvezetés/1 egység 
Gázbekötés (20 m3/h kapacitás ebből rendelkezésre áll 6 m3/h, fejlesztés 14 m3/h)/1 egység 
Elektromos bekötés + aggregátor (200 kVA / 160 kW lekötött teljesítmény, 164 kW aggregátor)/1 
egység 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alábbi nettó fedezeti összegekkel rendelkezik: 
 
A kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozóan: 1. rész: 19.685.040,- Ft, 2. rész: 
19.685.040,- Ft. 
A szakági tervezői művezetésre vonatkozóan: 1. rész: 2.755.906,- Ft, 2. rész: 2.755.906,- Ft. 
A kivitelezésre vonatkozóan: 1. rész: 678.721.528,- Ft, 2. rész: 570.233.528,- Ft. 
Az eljárás becsült értéke áfa nélkül az 1. rész tekintetében 701.162.474,- Ft, a 2. rész 
tekintetében 592.674.474,- Ft, mindösszesen 1.293.836.948,- Ft 
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A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak: 71245000-7

65000000-3
71220000-6

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 1054755016

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

Mindkét rész tekintetében: 1. Teljes nettó ajánlati
ár (átalányár) (HUF)

12

Mindkét rész tekintetében: 1/a. Kivitelezési
dokumentáció elkészítésére vonatkozó
egyösszegű nettó ajánlati ár (átalányár, HUF)

1

Mindkét rész tekintetében: 1/b. Szakági tervezői
művezetésre vonatkozó egyösszegű nettó
ajánlati ár (átalányár, HUF)

1

Mindkét rész tekintetében: 1/c. Kivitelezési
tevékenységre vonatkozó egyösszegű nettó
ajánlati ár (átalányár, HUF)

10

Mindkét rész tekintetében: 2. A végleges,
jóváhagyott kivitelezési dokumentáció
rendelkezésre bocsátására vállalt határidő
(naptári napokban, min. 49, max. 63 naptári nap
a szerződéskötés időpontjától számítva)

4

Mindkét rész tekintetében: 3. A sikeres műszaki
átadás-átvételtől vállalt teljes körű (a
kivitelezési tevékenységre, valamint az épület
üzemeltetéséhez szükséges gépekre,
eszközökre, és a beépítésre kerülő anyagokra is
vonatkozó) jótállás időtartama (hónapokban, min.
36, max. 60 hónap)

4

VAGY
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 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

1/OVSZ/2013. „TIOP kivitelezés” a TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú program keretében

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2934 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/02/25 (év/hó/nap)

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4360 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/03/22 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: OVSZK/259-198/2013/3200 Rész száma: 1 Elnevezés: A 2917/4 HRSZ-Ú, 
TERMÉSZETBEN A 7625 PÉCS, PACSIRTA UTCA 3. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ TELKEN EGY ÚJ REGIONÁLIS
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VÉRELLÁTÓ INTÉZMÉNYI ÉPÜLET KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE, VALAMINT
SZAKÁGI TERVEZŐI MŰVEZETÉS ÉS KIVITELEZÉS

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 9

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/08/01 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Postai cím: Millennium köz 1.

Város/Község: Zalaegerszeg

Postai irányítószám: 8900

Ország: HU

Telefon: +36 92504155

E-mail: vallalkozas@zaev.hu

Fax: +36 92504195

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 597718354 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 597718354 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 637949832 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
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IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

x egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 6344 Hajós, Kossuth u. 21. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Cserkúti Generál Kft. (név) 1097 Budapest, Mester u. 38. 1.em. 2. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. és Thermoplex Kft. (név) 9400 Sopron, Ipar krt. 13. és 9028 Győr,
Serfőződombi dűlő 3. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

LAKI Épületszobrász Zrt. (név) 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59. (cím)

HU (székhely szerinti ország)
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MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt. és Dryvit Profi Építőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. és SÜD-BAU Építési-Kereskedelmi Kft. (név) 6600 Szentes,
Nagynyomás u. 16. és 4033 Debrecen, Kőműves u. 36. és 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 7960 Sellye, Dráva u. 4. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

S és P 2004 Kft. (név) 7636 Pécs, Kerülő u. 5. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Strabag-MML Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D. épület) (cím)

HU (székhely szerinti ország)

ZÁÉV Építőipari Zrt. (név) 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: OVSZK/259-199/2013/3200 Rész száma: 2 Elnevezés: A 3453 HRSZ-Ú,
TERMÉSZETBEN A 6720 SZEGED, HONVÉD TÉR 4. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ TELKEN EGY ÚJ REGIONÁLIS
VÉRELLÁTÓ INTÉZMÉNYI ÉPÜLET KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE, VALAMINT
SZAKÁGI TERVEZŐI MŰVEZETÉS ÉS KIVITELEZÉS

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen
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IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/08/02 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.

Postai cím: Kálvária sgt. 87/B.

Város/Község: Szeged

Postai irányítószám: 6725

Ország: HU

Telefon: +36 62553133

E-mail: ferroep@ferroep.hu

Fax: +36 62553122

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 457036662 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 457036662 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 560700000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
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Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (név) 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. és Thermoplex Kft. (név) 9400 Sopron, Ipar krt. 13. és 9028 Győr,
Serfőződombi dűlő 3. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

LAKI Épületszobrász Zrt. (név) 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt. és Dryvit Profi Építőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. és SÜD-BAU Építési-Kereskedelmi Kft. (név) 6600 Szentes,
Nagynyomás u. 16. és 4033 Debrecen, Kőműves u. 36. és 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Strabag-MML Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D. épület) (cím)

HU (székhely szerinti ország)
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ZÁÉV Építőipari Zrt. (név) 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

„A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1. kódszámú pályázat.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárást a
TIOP-2.2.3-11/12012-0001 azonosító számú – aláírt és hatályos – Támogatási szerződés szerint a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív program Program keretében fogja finanszírozni.

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként
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 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

Érvénytelen ajánlattevők:
1. rész:
Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6344 Hajós, Kossuth u. 21.)
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. és Thermoplex Kft. (9400 Sopron, Ipar krt. 13. és 9028 Győr,
Serfőződombi dűlő 3.)
MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt. és Dryvit Profi Építőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. és SÜD-BAU Építési-Kereskedelmi Kft. (Szentes, Nagynyomás u.
16. és 4033 Debrecen, Kőműves u. 36. és 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B.)
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Dráva u. 4.)
S és P 2004 Kft. (7636 Pécs, Kerülő u. 5.)
2. rész:
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. és Thermoplex Kft. (9400 Sopron, Ipar krt. 13. és 9028 Győr,
Serfőződombi dűlő 3.)
MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt. és Dryvit Profi Építőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. és SÜD-BAU Építési-Kereskedelmi Kft. (6600 Szentes,
Nagynyomás u. 16. és 4033 Debrecen, Kőműves u. 36. és 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B.)
Összegezés ajánlattevők részére történő megküldésének időpontja: 2013. június 10.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/02 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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