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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.csmekhm.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.csmekhm.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62242786Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-MakóAjánlatkérő 
neve:

CSBSZ - építési beruházásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001165902020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 
Központ Hódmezővásárhely-Makó

EKRSZ_4140716
7

Dr. Imre József Utca 2.

HÓDMEZŐVÁSÁRHEL
Y

HU333 6800

Oraveczné Kispál Angéla

igazgatas@csmekhm.hu +36 62532152
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HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

49 879 053Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001165902020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Egyéb:

Egészségügyi intézmény

Egészségügy

CSBSZ - építési beruházás

Építési beruházás

Kivitelezési szerződés a Makói Kórház felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására. Családbarát, családközpontú 
szülészeti, újszülött és koraszülött intenzív ellátás támogatása – terhesgondozó kialakítása.  
 
Jelen kivitelezés keretében a Makó Kórház utca 2. sz. alatti intézmény központi épületének földszinti, ÉK-i szárnyában lévő 
nőgyógyászati osztály meglévő kórtermeinek átépítése, felújítása a feladat. A kivitelezés során ki kell alakítani 2 nőgyógyászati 
rendelőt, egy-egy vetkőzővel és irattárral. A terhes gondozó rendelőjéhez kapcsolódó váróban ki kell alakítani egy gyerek játszósarkot, 
valamint egy pelenkázó sarkot, illetve két önálló akadálymentesített WC-t. A felújítással érintett helyiségek megközelítése a jelenleg is 
meglévő belső folyosó-közlekedő részből történik, mely részben szintén felújításra kerül. 
 
A kivitelezéssel érintett terület nettó 161,48 m2. 
 
Az átalakítási felújítás során a költségvetésben szereplő munkákat kell végezni az alábbiak szerint: 
• Meglévő válaszfalak padlószerkezet bontás, 
• Alaprajz szerinti helyiségkiosztás kialakítás, padló rétegrend kialakítás, szárazépítési munkák, belső nyílászárók elhelyezése, 
felületképzés, belsőépítészeti kialakítás, 
• Épületgépészeti munkák, 
• Erősáramú munkák, 
• Gyengeáramú munkák.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Jelen kivitelezés keretében a Makó Kórház utca 2. sz. alatti intézmény központi épületének földszinti, ÉK-i szárnyában lévő 
nőgyógyászati osztály meglévő kórtermeinek átépítése, felújítása a feladat. A kivitelezés során ki kell alakítani 2 nőgyógyászati 
rendelőt, egy-egy vetkőzővel és irattárral. A terhes gondozó rendelőjéhez kapcsolódó váróban ki kell alakítani egy gyerek játszósarkot, 
valamint egy pelenkázó sarkot, illetve két önálló akadálymentesített WC-t. A felújítással érintett helyiségek megközelítése a jelenleg is 
meglévő belső folyosó-közlekedő részből történik, mely részben szintén felújításra kerül.  
 
A kivitelezéssel érintett terület nettó 161,48 m2.  
 
Az átalakítási felújítás során a költségvetésben szereplő munkákat kell végezni az alábbiak szerint: 
•        Meglévő válaszfalak padlószerkezet bontás, 
•        Alaprajz szerinti helyiségkiosztás kialakítás, padló rétegrend kialakítás, szárazépítési munkák, belső nyílászárók elhelyezése, 
felületképzés, belsőépítészeti kialakítás, 
•        Épületgépészeti munkák, 
•        Erősáramú munkák, 
•        Gyengeáramú munkák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

CSBSZ – építési beruházásII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

H-6900 Makó, Kórház utca 2.

Igen

1. A III.1.3. M.2. a) pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 
- (min. 0 - max. 36 hónap)

10

2. A III.1.3. M.2. b) pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 
- (min. 0 - max. 36 hónap)

10

3. A III.1.3. M.2. c) pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 
(min. 0 - max. 36 hónap)

10

4. Vállalja-e az ajánlattevő BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű 
rendszer fenntartását (igen/nem)

10

Nem

Igen
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(KÉ-szám/évszám)20707/2020

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a II.2.5. pontban a 4. minőségi értékelési szempont megnevezését a 
karakterkorlátozásokra figyelemmel rövidíteni kellett. A 4. minőségi értékelési szempont pontos megnevezés az alábbi: 
 
"4. Vállalja-e az ajánlattevő, hogy a szerződés teljes időtartama alatt építőipari kivitelezés (magasépítés) érvényességi területre 
vonatkozó BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszert tart fenn 
(igen/nem)" 
 
Amennyiben az ajánlattevő a 4. minőségi értékelési szempontra "igen" választ ad, azzal vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama 
alatt építőipari kivitelezés (magasépítés) érvényességi területre vonatkozó BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszert tart fenn. 
 

II.2.9) További információ:

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

605. A kért ellenszolgáltatás nettó összege (Ft)

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

49 879 053A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

58 708 917A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13400792242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14684088Fax:Internetcím:

+36 14684080Telefon:ertekesites@future-fm.huE-mail:

Fogarasi Út 5. 1. em. 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1148Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_5570768
6

Nemzeti azonosítószámFuture Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságA nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

CSBSZ – építési beruházásElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

11896447215Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Bujtos Út 14.Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:NyíregyházaVáros:MagyarországOrszág:4400Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_8422841
5

Nemzeti azonosítószámKELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

13400792242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fogarasi Út 5. 1. em. 1.Egyéb cím adatok:

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1148Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_5570768
6

Nemzeti azonosítószámFuture Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

11392259206Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Mária Valéria Utca 11-13.Egyéb cím adatok:

HU333NUTS-kód:HódmezővásárhelyVáros:MagyarországOrszág:6800Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_6558018
1

Nemzeti azonosítószámÉpítészmester Tervező és Kivitelező ZrtHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

HUFPénznem:54 032 766Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

IgenA nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

11896447215A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 42786012Fax:Internetcím:

+36 42787910Telefon:keletutmr@gmail.comE-mail:

Bujtos Út 14.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:NyíregyházaVáros:MagyarországOrszág:4400Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_8422841
5

Nemzeti azonosítószámKELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

MV-É felelős műszaki vezető; MV-ÉV felelős műszaki vezető; MV-ÉG felelős műszaki vezető

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.12.22

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk:
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