
9. melléklet a 9212011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

l. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Közbeszerzés tárgya: Bölcsődeorvosi feladatok ellátása 

Közbeszerzés mennyisége: 
l. rész: Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Fecskefészek Bölcsődében (ll 06 Budapest, Gépmadár u. 
15.) 

Az orvosok bölcsődében töltendő idejét a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet l. számú melléklete 
szabályozza, melynek értelmében havi 4 óraigyermekcsoport időt kell az intézményben tölteniük, 
amely jelen esetben havonta 32 óra. 
A bölcsődeorvos feladatait részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 

2. rész: Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Gyermeksziget Bölcsődében (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 15-17.) 

Az orvosok bölcsődében töltendő idejét a 1511998. (IV.30.) NM rendelet l. számú melléklete 
szabályozza, melynek értelmében havi 4 óraigyermekcsoport időt kell az intézményben tölteniük, 
amely jelen esetben havonta 32 óra. 
A bölcsődeorvos feladatait részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 

3. rész: Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Gyöngyike Bölcsődében (1101 Budapest, Salgótarjáni u. 
47.) 

Az orvosok bölcsődében töltendő idejét a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet l. számú melléklete 
szabályozza, melynek értelmében havi 4 óraigyermekcsoport időt kell az intézményben tölteniük, 
amely jelen esetben havonta 12 óra. 
A bölcsődeorvos feladatait részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 

3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
"Kbt.") 122. § (7) bekezdésének a) pontja alapján, a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.") 122. 
§ (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, tekintettel arra, hogy az 
eljárás becsült értéke nem érte el a 25.000.000,- Ft-ot, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
folytatott le. 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:-

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás 2012. május 21. napján került 
ajánlattevők részére megküldésre. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
l. rész: igen 
2. rész: igen 
3. rész: igen 
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b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (l) bekezdés d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak 
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:-

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
l. rész: egy (l) 
2. rész: egy (l) 
3. rész: egy (l) 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai- szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

l.rész Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Fecskefészek Bölcsődében (1106 Budapest, Gépmadár u. 
15.) 
Ajánlattevő neve: BOCS-MED Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Havi nettó ajánlati ár: 32.400,- Ft 

2.rész Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Gyermeksziget Bölcsődében (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 15-17.) 
Ajánlattevő neve: Bánhegyi Bt. 
Ajánlattevő székhelye: 1104 Budapest, Bodza u. 22. 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Havi nettó ajánlati ár: 37.320,- Ft 

3.rész Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Gyöngyike Bölcsődében (1101 Budapest, Salgótarjáni u. 
47.) 
Ajánlattevő neve: Szent Pautaleimon és Damján Kft. 
Ajánlattevő székhelye: ll 05 Budapest, Maláta köz 6. 2. l ph. fsz. 2. 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Havi nettó ajánlati ár: 30.000,- Ft 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként): -

c)** c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: -

d)** 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:-

10. Az érvénytelen ajánlatottevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-

ll. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
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l.rész Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Fecskefészek Bölcsődében (1106 Budapest, Gépmadár u. 
15.) 
Ajánlattevő neve: BOCS-MED Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 
Havi nettó ajánlati ár: 32.400,- Ft 
Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a Jegalacsonyabb összegű ellenszdgáltatást. 

2.rész Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Gyermeksziget Bölcsődében (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 15-17.) 
Ajánlattevő neve: Bánhegyi Bt. 
Ajánlattevő székhelye: ll 04 Budapest, Bodza u. 22. 
Havi nettó ajánlati ár: 37.320,- Ft 
Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 

3 .rész Bölcsődeorvosi feladatok ellátása a Gyöngyike Bölcsődében (ll O l Budapest, Salgótarjáni u. 

47.) 
Ajánlattevő neve: Szent Pautaleimon és Damján Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1105 Budapest, Maláta köz 6. 2. lph. fsz. 2. 
Havi nettó ajánlati ár: 30.000,- Ft 
Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 

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

12. * A közbeszerzésnek az( ok) a része( i), amely( ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő al vállalkozót 
kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. §(6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. június 26. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. július 5. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. június 20. 
17.* Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. június 25. 
18.Összegezés módosításának indoka:-
19. Az összegzés módosításának időpontja:-
20. A módosított összegezés megküldésének időpontja:-
21. Az összegezés javításának indoka: -
22. Az összegezés javításának időpontj a: -
23. A javított összegezés megküldésének időpontja:-
24. Egyéb információk: -
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