9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Hivatalos név:
B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Postai cím:
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76.
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Kovács Bernadett
Telefon:
+36 46515207
Fax:
+36 46323694
E-mail:
kbernadett.beszir@bazmkorhaz.hu
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
TIOP-2.2.6-12/1B/2013-0023 projekt keretében Építési vállalkozási szerződés a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház onko-sebészeti hoteltömb
kialakítására
A közbeszerzés mennyisége:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház onko-sebészeti hoteltömb
kialakítása – kivitelezés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0023 projekt keretében.
Jelen fejlesztés helye a volt Egészségügyi Szakiskola épülete, mely a 26. főút mellett, annak városi,
Szentpéteri kapui átkelő szakasza mellett helyezkedik el, a Szentpéteri kapui főbejárat igazgatósági
főépülete mellett. A 3086/19. hrsz. telek területe 6.779 m2. A fejlesztés által érintett épület a volt
egészségügyi szakiskola. A régi szakiskolából onko-sebészeti betegek ellátására alkalmas tömb kerül
kialakításra. A Szakiskolával szomszédos épületek ill. telkek: északra a Belgyógyászat épülete és telke
(3086/18. hrsz.), délre a Központi Épület, keletre pedig a Sebészet épülete, amelyek a kórház nagy
központi telkén (3086/25. hrsz.) fekszenek. Keleti irányban ékelődik be a külön nyilvántartásba vett
út (3086/16. hrsz.).
A 80 ágyas onko-sebészeti tömb és a kapcsolódó létesítmények – fedett-nyitott átjáró a Belgyógyászat
épülete felé ill. zárt összekötő folyosó a Sebészet tetőtéri műtői szintje felé – elhelyezésére telekalakítás
szükséges, ami jelenleg folyamatban van.
A kivitelezési feladat főbb paraméterei:
A kialakítandó sebészeti hoteltömb épületében a műtétre váró és a műtött betegek ellátása folyik, ezen
kívül az épület földszintjén három egységből álló sebészeti ambulancia kialakítására is sor kerül. A
műtétek végzése változatlanul a Sebészeti épület legfelső szintjén működő műtő egységben történik
majd.
A sebészeti osztály minél zavartalanabb működése érdekében ki kell építeni egy olyan összeköttetést a
Sebészeti épülettel, amely zárt kapcsolatot biztosít a két épület között, hogy a Sebészeti épület terápiás,
képalkotó és műtéti helyiségeit közvetlenebbül, az épület elhagyása nélkül igénybe lehessen venni. Az
új sebészeti hoteltömb épület II. emeletének padlószintje és a Sebészeti épület műtőszintjének
padlószintje közel azonos, így ki lehet alakítani egy zárt folyosót, amely a két különböző rendeltetésű
egység funkcióinak összekapcsolását biztosíthatja. A zárt folyosó szerkezete és külső megjelenése a
Sebészeti épület és a Csillagpont épület között megépült zárt folyosóéval megegyező.
A Belgyógyászati épület terápiás helyiségeinek igénybevételére is sor kerülhet a sebészeti
hoteltömbben kezelt betegek gyógyítási folyamata során. A Belgyógyászat épületének déli oldalán
található bejárat, az új sebészeti hoteltömb északi oldalának megnyitása tervezett. A két épület közötti
átközlekedés megkönnyítése miatt a sebészeti hoteltömb „A” szárny északi oldala és a Belgyógyászati
épület déli oldala között fedett – nyitott folyosó épül meg. Kialakítása a már megépült Sebészeti épület
és a Csillagpont épület közötti fedett-nyitott összekötés szerkezetéhez hasonló.
A 80 fekvőbeteg ágyhoz 20 db új parkoló kialakítása szükséges (minden megkezdett 4 db ágyhoz 1 db
parkoló létesítése szükséges). 1 db akadálymentes parkoló és 19 db parkolóhely kialakítása tervezett
az épült 3086/19. hrsz. telkén. Az akadálymentes parkoló és további 3 db parkoló térburkolattal
létesül, míg a többi – 16 db – parkoló zúzottkő szórású parkolóként kerül kialakításra.
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A burkolt parkolóhelyek és a 6,0 m széles behajtó út között 1,5 m széles járda készül. A gyalogos
járdák, közlekedési utak csatlakozásánál, akadálymentes közlekedés elősegítésére süllyesztett szegély
készül. Az épület főbejárata északi oldalán 4 állású kerékpártároló készül.
Az új útbekötés és az egyes épületek között megépülő összekötésekhez tartozó járda kialakításokat az
építész és út-közmű munkarész helyszínrajzai tartalmazzák.
Főbb mennyiségek, nettó szintterületek:
- ALAGSOR: 158,50 m2
- FÖLDSZINT: 960,55 m2
- I. EMELET 967,02 m2
- II. EMELET: 950,60 m2
- FEDETT-NYITOTT ÁTJÁRÓ: 32,91 m
- II. EMELET: ÖSSZEKÖTŐ HÍD SEBÉSZET ÉPÜLET ÉRINTETT RÉSZE 62,73 m2
- SEBÉSZET ÉPÜLET MŰTŐSZINT ÉRINTETT RÉSZE: 82,30 m2
Ajánlattevő – nyertessége esetén - köteles a beruházást olyan formában elvégezni, amely a mindenkori
jogszabályoknak megfelelő építmény létrehozását eredményezi. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha
beruházást a megbízó átveszi, a szakhatóságok engedélyt adnak és a működési engedélyt az illetékes
hatóság kiadta. Ajánlattevő – nyertessége esetén a szerződés teljesítése során köteles a szükséges
jogszabályi változásokat követni.

1.

részajánlat:
Alapajánlat:
- szakiskola épületének átalakítása és a sebészet-szakiskola összekötő híd megépítése
Opcionális tételek:
- szakiskola-belgyógyászat átjáró megépítése
- szakiskola körüli többlet parkoló kialakítása
Ajánlatkérő a teljes műszaki tartalomra kéri az ajánlat benyújtását, de a teljes műszaki
tartalmon belül opcionális részeket határozott meg, melyek megrendelésére csak a
rendelkezésre álló forrás függvényében kerül sor.

2.

részajánlat:
Csőposta rendszer kiépítése a több mint 3000 m2 alapterületű onko-sebészeti épületben, a
meglévő rendszerhez történő rákapcsolással

A részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentációban, és az annak részeként kiadott
műszaki dokumentációban kerül meghatározásra.
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. Harmadik rész, 121.§.(1). b) pontja / nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra
és közzétételének napja: --6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének / megküldésének napja:
KÉ-5456/2015
2015.04.03
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
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: --2

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1. részajánlati kör: 7 db
2. részajánlati kör 2 db
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, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1. részajánlati kör: (Építés)
Magyar Építő Zrt.
Cím: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.
Ajánlati ár: 595.250.280,-Ft
FK-Raszter Építő Zrt.
Cím: 3533 Miskolc, Felsőszinva u 73.
Ajánlati ár: 547.315.887,-Ft
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. - EURO CAMPUS Kft. közös ajánlattevők
Név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Cím: 4025 Debrecen Simonffy u 34-36.
Név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Cím: 3300 Eger, Árpád út 64.
Ajánlati ár: 614.998.715,-Ft
"Jánosik és társai" Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. - ADEPTUS-H Mély- és
Magasépítő Zrt. közös ajánlattevők
Név: "Jánosik és társai" Kft.
Cím: 1047 Budapest, Attila utca 34. ( 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 35.)
Név: ADEPTUS-H Zrt.
Cím: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3
Ajánlati ár: 585.440.000,-Ft
Ajánlataik megfelelnek a felhívás és a dokumentáció által meghatározott tartalmi és
formai előírásoknak, az ajánlattevőkkel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, és
teljesítik az előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeket.
2. részajánlati kör: (Csőposta)
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. - EURO CAMPUS Kft. közös ajánlattevők
Név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Cím: 4025 Debrecen Simonffy u 34-36.
Név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Cím: 3300 Eger, Árpád út 64.
Ajánlati ár: 7.206.450,-Ft
Magyar Építő Zrt.
Cím: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.
Ajánlati ár: 7.397.500,-Ft
Ajánlataik megfelelnek a felhívás és a dokumentáció által meghatározott tartalmi és
formai előírásoknak, az ajánlattevőkkel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, és
teljesítik az előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeket.
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben az pontszám
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)

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 ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Név: „KARAKTER 95” Építő és Szakipari Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
Az EMF III.2.2. pont P.2 alkalmasság előírt Hiánypótlás nem érkezett
igazolására vonatkozó nyilatkozatot nem csatolta,
Az EMF III.2.3. pont MSZ.3. alkalmasság előírt Hiánypótlás nem érkezett
igazolását
a
vezető
tisztségviselő
képzettség/végzettség tekintetében nem csatolta
ajánlatában
A Kbt. 126.§.(5) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Hiánypótlás nem érkezett
biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról nem
csatolta ajánlatában
Az EMF V.4.h.) pontjában előírt nyilatkozatot a Hiánypótlás nem érkezett
folyamatban
lévő
változásbejegyzésre
vonatkozóan ( nemleges tartalom esetén is
benyújtandó), nem csatolta ajánlatában
Az EMF V.4.k.) pontjában előírt nyilatkozatot az Hiánypótlás nem érkezett
elektronikus nyilvántartásokban szereplő adatokról
( nemleges tartalom esetén is benyújtandó), nem
csatolta ajánlatában
Az EMF V.4.e.) pontjában előírtaknak Hiánypótlás nem érkezett
megfelelően az elektronikus adathordozón a
költségvetést excel formátumban is be kellet
nyújtani, azonban az ajánlatához csatolt CD lemez
ezt nem tartalmazta.
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Mivel a hiánypótlási felhívásra a „KARAKTER 95” Építő és Szakipari Kft. nem nyújtotta
be az előírt dokumentumokat, így megállapítható, hogy ajánlata nem felel meg a
felhívásban s a dokumentációban előírtaknak, tehát ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja
szerint érvénytelen. (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit).
Név: LATEREX Építő Zrt.
Cím: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.
Az EMF V.4.h.) pontjában előírt nyilatkozatot a
folyamatban
lévő
változásbejegyzésre
vonatkozóan ( nemleges tartalom esetén is
benyújtandó), nem csatolta ajánlatában.

Hiánypótlás nem tartalmazza

A LATEREX Építő Zrt. Ajánlattevő az ajánlatában sem, majd a hiánypótlás során sem
csatolta az eljárást megindító felhívás V.4.h.) pontjában előírt nyilatkozatot, így ajánlata
a Kbt. 74. § (1) e) pontja szerint érvénytelen. (egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és
az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit)
Név: MAGYAR BAU HOLDING Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D ép.)
Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem terjesztette ki az ajánlati kötöttség
meghosszabbított időtartamára, ezért a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján az ajánlata
érvénytelen (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit.)
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:


az 1. ajánlati rész tekintetében: az FK-Raszter Építő Zrt. ( 3533 Miskolc, Felsőszinva u 73.)
Ajánlati ár: nettó 547.315.887,-Ft.
Indoklás: Ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció által meghatározott tartalmi és

formai előírásoknak, az ajánlattevővel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, és
teljesíti az előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeket. Ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra
vonatkozó ajánlatot, mely az ár tekintetében nem minősíthető kirívóan alacsonynak, és
nem haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét.


a 2. ajánlati rész tekintetében: a HUNÉP Universal Zrt. - EURO CAMPUS Kft. közös
ajánlattevők (4025 Debrecen Simonffy u 34-36.).
Ajánlati ár: nettó 7.206.450,-Ft.
Indoklás: Ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció által meghatározott tartalmi és

formai előírásoknak, az ajánlattevővel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, és
teljesíti az előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeket. Ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra
vonatkozó ajánlatot, mely az ár tekintetében nem minősíthető kirívóan alacsonynak, és
nem haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét.
5

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 az 1. ajánlati rész tekintetében: a "
Jánosik és társai"Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
- ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zrt. közös ajánlattevők ajánlata kerüljön
kihirdetésre. Ajánlati ár: nettó 585.440.000,-Ft.
Indoklás: Ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció által meghatározott tartalmi
és formai előírásoknak, az ajánlattevővel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, és
teljesíti az előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeket. Ajánlattevő adta a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra
vonatkozó ajánlatot, mely az ár tekintetében nem minősíthető kirívóan alacsonynak, és
az alapajánlat 578.157.366,-Ft-os összege nem haladja meg a rendelkezésre álló forrás
összegét..
 a 2. ajánlati rész tekintetében: a Magyar Építő Zrt (1149 Budapest, Pillangó u. 28.).
Ajánlati ár: nettó 7.397.500,-Ft.

Indoklás: Ajánlata megfelel a felhívás és a dokumentáció által meghatározott tartalmi
és formai előírásoknak, az ajánlattevővel szemben a kizáró okok nem állnak fenn, és
teljesíti az előírt gazdasági, pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeket. Ajánlattevő adta a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra
vonatkozó ajánlatot, mely az ár tekintetében nem minősíthető kirívóan alacsonynak, és
nem haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
az 1. ajánlati rész tekintetében:
Őrzés, anyagmozgatás, bontás, hulladékszállítás, zsaluzás és állványozás, földmunka,
betonozási részmunkák, kőműves munkák egy része, acélszerkezeti szerelés, vakolás és
szárazépítési munkák részei, burkolatok részmunkái, bádogozás, asztalos és lakatos
szerkezetek beépítési munkái, felületképzési és szigetelési munkák, épületgépészeti és
villamos szerelési munkák, gyengeáramú szerelés, orvosi gáz szerelése, közműépítés
részmunkái, útépítés, gépész- és villamos felelős műszaki vezetés
a 2. ajánlati rész tekintetében:
csőposta rendszer bővítés részfeladatai, minőségbiztosítás részfeladatai, munkavédelem
részfeladatai, minőségvizsgálatok részfeladatai, hulladékszállítás, -elhelyezés, őrzésb) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
az 1. ajánlati rész tekintetében:
tartószerkezeti munkák:földmunkák, alapozási munkák, helyszíni beton és vasbeton
munkák, előregyártóit szerkezetek, falazást munkák, acélszerkezeti munkák, festő
munkák díj oldalon
építészeti munkák: zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton és
vasbeton munkák, előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése, falazás
és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabicolás, burkolás, asztalosszerkezetek
elhelyezése, lakatosszerkezetek elhelyezése, felületképzés, bádogozás, szigetelés,
ácsmunkák, tetőfedés díjoldalon
épületgépészeti munkák: fűtés-hűtés, vízellátás, szellőzés díjoldalon
erősáramú munkák díjoldalon
gyengeáramú munkák: informatikai rendszerek, tűzjelző rendszer díjoldalon
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külső munkák: szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, vízellátás, személyzeti parkoló
építése, térburkolás, parképítés díjoldalon
orvostechnológia díjoldalon
orvosi gázellátás kiépítése díjoldalon
a 2. ajánlati rész tekintetében:
Csőposta rendszer elemeinek szerelése – részfeladatok; Csőposta rendszer beüzemelése
részfeladatok; Egyéb, a kivitelezéshez szükséges szolgáltatások13.* 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:
az 1. ajánlati rész tekintetében: --a 2. ajánlati rész tekintetében: Microtech Systems Kft. 1115 Budapest, Petzvál u. 36. 16%
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
az 1. ajánlati rész tekintetében: ---a 2. ajánlati rész tekintetében: ---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:
az 1. ajánlati rész tekintetében
EMEL Kft. 6500 Baja, Grauaug u. 2/A M.l) egészségügyi intézményben végzett kivitelezés
Köbling Gábor 3525 Miskolc. Major u. 108/B M.2) épületgépész felelős műszaki vezető
Lavillker Plusz Kft. 3531 Miskolc, Nyírfa u. 4. M.2) épületvillamossági felelős műszaki
vezető
a 2. ajánlati rész tekintetében: ---b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
az 1. ajánlati rész tekintetében: --a 2. ajánlati rész tekintetében: ---15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. 07.14.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. .07.23.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. 07.13
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. 07.13
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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