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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége : „ Tervezési szerz ődés az Észak-budai 
Fűtőmű vízelőkészítésének, elfolyó vizeinek kezeléséhez szüksége s 
engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatására”  közbeszerzési eljárás 
keretében.” A Főtáv Zrt. tulajdonában álló Észak-budai Fűtőmű vízelőkészítésének, 
elfolyó vizeinek kezeléséhez szükséges technológiai átalakítások jóváhagyásához 
szükséges engedélyezési szintű tervdokumentációt vagy tervdokumentációkat kell 
készítenie a Vállalkozónak a Főtáv Zrt honlapján közzétett (lásd jelen felhívás 
5.3.2.2. pontja) „basic design terv” vonatkozó részeinek és a Megrendelő által 
készített „Elfolyó vizek kezelése az Észak-budai fűtőműben Műszaki leírás I. Ütem” 
című dokumentációban részletezett módosításoknak megfelelően. A Vállalkozó 
köteles az engedélyezési tervdokumentációt vagy tervdokumentációkat oly módon 
elkészíteni és a Megrendelő részére átadni, hogy az a szükséges engedély 
megszerzésére alkalmas legyen, és az alapján a Vállalkozó az engedélyt be is tudja 
szerezni. A hatósági engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása, azaz az 
engedélyezési tervdokumentáció vagy tervdokumentációk benyújtása a Hatóságok 
részére szintén a Vállalkozó feladata, különösen az alábbi engedélyek beszerzése: 

• Kazán tápvíz rendszer: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
Műszaki Felügyeleti Osztály 

• Vízjogi engedély módosítása: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

• Egységes Környezethasználati Engedély módosítása: Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

• Építési engedély köteles objektumok: Építésügyi Hatóság. 
A tervezési, illetve engedélyeztetési feladat — amennyiben szükséges — magában 
foglalja azon esetleges hatósági engedély(ek) beszerzését is az engedélyezési 
tervdokumentáció alapján, mely(ek) szükséges(ek) a létesítmény műszaki 
kivitelezhetőségéhez, valamint rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához. 
3. A választott eljárás fajtája:  a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész, 122./A § szerinti 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, illet őleg meghirdet ő hirdetményre 
(felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:  - 
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: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén 
részenként): 2 



9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességé ben legel őnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerint i tartalmi eleme, illet őleg 
elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként):   

• MVM ERBE ENERGETIKAI Mérnökiroda Zrt. ajánlattevő 

• Pöyry Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. ajánlattevő 

Az ajánlatok értékelése során a Kbt 67.§-a értelmében hiánypótlásra került sor: 

1. MVM Erbe Energetikai Mérnökiroda Zrt. (1115 Budapest, Budafoki út 95.) 
ajánlattevő 

1. Ajánlatuk 5, oldalán a „Nyilatkozat a Kbt. 40.§ (1) a) pontjában foglaltak szerint” 
Önök lenyilatkozták, hogy a közbeszerzés milyen része(i) tekintetében vennének 
igénybe alvállalkozót („Talajfúrások és talajmechanikai szakvélemény”). A 
nyilatkozatba a következő szövegezést is feltüntették: „II. a Kbt. 40.§ (1) b) 
pontjában foglaltak szerint” 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Önök által hivatkozott törvényhely a 10% feletti 
alvállalkozókra vonatkozik. 

Erre figyelemmel legyenek szívesek lenyilatkozni, hogy az Önök által tett 
nyilatkozat („II. a Kbt. 40.§ (1) b) pontjában foglaltak szerint”) elírás, illetve 
amennyiben a megjelölt munkarész tekintetében igénybe venni kívánt 
alvállalkozó valóban 10% feletti, úgy ennek megfelelően javítsák a 
nyilatkozatmintájukat és újra nyújtsák be azt. 

2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 3.2.3) pontjában az alábbiakat írta elő: 

Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik: 

M.1.) Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év 
bármelyikéből rendelkezik szerződésszerűen teljesített módon, akár több 
szerződésből származóan az alábbi referenciákkal: 

- Mérnöki tervezési szolgáltatás energetikai létesítmény engedélyezési 
tervdokumentációjának készítése tárgyában minimum nettó 2 000 000 HUF 
értékben, 

- Mérnöki tervezési szolgáltatás vízjogi létesítmény engedélyezési 
tervdokumentációjának készítése tárgyában minimum nettó 2 000 000 HUF 
értékben. 

Az ajánlatuk 14. oldalán megadott referenciából nem derül ki egyértelműen a 
„vízjogi létesítmény engedélyezési tervdokumentációjának készítése” tárgy.2 
000 000 HUF értékben. 
A fentieknek megfelelően legyenek szívesek olyan új nyilatkozatot tenni, melyből 
egyértelműen kiderül a hivatkozott tárgyú referencia, illetve annak minimális 
ellenértéke (2 000 000 HUF). 



A fentiek maradéktalan teljesítése végett külön nyilatkozatmintát küldünk, melyet 
legyenek szívesek a hivatkozottak szerint kitöltve és cégszerűen aláírva a részünkre 
benyújtani. 

2. Pöyry Erőterv Zrt. (1094 Budapest, Angyal utca 1-4.) ajánlattevő 

1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 3.2.1) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján, Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetve Ajánlattevő, akivel 
szemben Kbt. 56. § (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak.” 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. 
§ i) pont ib) alpontja és a 4. § f)pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.” 

Ajánlattevő ajánlata 10. oldalán a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
vonatkozásában nyilatkozott, hogy nem jegyzik szabályozott tőzsdén, valamint az 
általa jegyzett cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonosa nincsen. 

Az ajánlat 8. oldalán a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat 
nem felel meg a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjában foglaltaknak, 
figyelemmel az alábbi re) pontra: 

„re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője” 

Kérjük, hogy pótolja a hiányt, az alábbiak szerint: 

Legyenek szívesek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja alapján a pénzmosásról 
szóló törvény 3. § r) pont re) alpontja szerint az ajánlattevő (Pöyry Erőterv Zrt) vezető 
tisztségviselőjét vagy vezető tisztségviselőit (valamennyit), mint kvázi tényleges 
tulajdonost vagy kvázi tényleges tulajdonosokat feltüntetni. 

A fentiek maradéktalan teljesítése végett külön nyilatkozatmintát küldünk, melyet 
amennyiben szükségesek módosíthatnak (lásd több vezető tisztségviselő) és 
legyenek szívesek a hivatkozottak szerint kitöltve és cégszerűen aláírva a részünkre 
benyújtani. 

2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 3.2.3) — M/2 műszaki-szakmai 
alkalmasság pontjában az alábbiakat írta elő: 

„Az igénybe vett szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozatot (szándéknyilatkozat, hogy a teljesítésben részt vesz), függetlenül attól, 
hogy saját alkalmazásban áll a szakember, vagy sem.” 

Ajánlattevő nevében nem a teljesítésbe bevonni kívánt egyes szakemberek, hanem 
az ajánlat 43. oldalán együttes cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők (Dénes 
József és Katona László) tették meg a hivatkozott nyilatkozatot. 

A fenti hiányosságra tekintettel legyenek szívesek az Ajánlattételi Dokumentáció 13. 
sz. nyilatkozatmintáját ismét benyújtani valamennyi olyan szakember által saját 
kezűleg aláírtan, akik az ajánlattevő nyertessége esetén személyesen részt 
vennének a teljesítésben. 



A fentieknek megfelelően annyi nyilatkozat benyújtása szükséges, ahány szakembert 
a teljesítésbe — a 12. sz. nyilatkozatmintának is megfelelően — bevonni kívánnak. 

3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 3.2.2) — P/2 pénzügyi-gazdasági 
alkalmasság pontjában az alábbiakat írta elő:  

„Ajánlattevő csatolja a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 
igazolás/kötvény másolatát.” 

Az ajánlattételi felhívás 4.3.4 illetve az ajánlattételi dokumentáció 6.1. pontjában is 
feltüntetésre került, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar.  

A fentiekre figyelemmel legyenek szívesek a szakmai felelősségbiztosításról szóló 
igazolás/kötvény másolatáról a felelős magyar fordítást, továbbá erre tekintettel a 15. 
sz. nyilatkozatmintát is kitöltve, illetve cégszerűen aláírva a részünkre benyújtani. 

Mindkét Ajánlattev ő a hiánypótlási határid őig (2014. március 28. 10:00 óra) 
benyújtotta a kért nyilatkozatokat. 

A hiánypótlás után mindenben megfeleltek az ajánlati felhívásnak és az ajánlattételi 
dokumentációnak. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek, megfelelően igazolták, hogy 
nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.  

Mindkét Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Aránytalanul alacsony ár vizsgálata: 

Aránytalanul alacsony ár vizsgálatára az alábbiak miatt nem volt szükség: 

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, illetve a közbeszerzés becsült értéke 
egyaránt nettó 5.000.000 Ft volt, azonban a beérkező ajánlatok, a rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét meghaladták. 

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



 

     Az ajánlattevő neve: 
Pöyry Er őterv 

Energetikai 
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Az ajánlattevő neve: 
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Mérnökiroda Zrt  
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 Tervezési díj 
összesen 
(nettó HUF) 

 70  10 700  8,02 561,4     

  A 
tervdokumentá
ció tervzs űrire 
való 
benyújtásának 
határideje 
munkanapokba
n (20-35 
munkanap) 

 30  9,0357 271.0714  10 300 
 

    

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattev őnké
nt : 

   971,071   861,4     

 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:1-10. 

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: Mind a két értékelési részszempont tekintetében: A relatív 
értékelési módszer, azon belül a fordított arányosítás. 
(Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról - KÉ 
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.). 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 



11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlatt evő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak indokai:   
Pöyry Er őterv Energetikai Tervez ő és 
Vállalkozó Zrt  

Tervezési díj összesen: nettó 9. 750.000 
Ft, azaz kilencmillió-hétszázötvenezer
nettó Forint 
 

Az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat volt. A fent 
nevezett ajánlattevő adta az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 

b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak indokai: 

MVM Erbe Energetikai Mérnökiroda Zrt  Tervezési díj összesen: nettó 12. 500.000
Ft, azaz tizenkettőmillió-ötszázezer nettó 
Forint 
 

A nevezett ajánlattevő adta az összességében második legkedvezőbb ajánlatot. 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek )nek teljesítéséhez az 
ajánlattev ő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : Zajvédelmi tervezés, szakértés. 
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : 
Talajfúrások és talajmechanikai szakvélemény elkészítése. 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt  alvállalkozó(k), valamint 
a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak m űködni:  nincs ilyen. 
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában:-  
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában :- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon 
alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek iga zolása érdekében az 
ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : nem volt ilyen. 
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő 
ajánlatában: Viziterv Consult Kft. — M/2 A szerződés teljesítésébe közvetlenül 
bevonni kívánt alábbi szakemberek körében: 

• 1 fő Vízimérnöki VZ-T tervezési jogosultsággal és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. 
rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 
szakértői tevékenységről szóló rendelet szerinti gyakorlati idővel rendelkezik. 

15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 
2014. április 3. 
      b) A szerz ődéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  
2014. április 12. 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. április 1. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. április 2. 
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. 
 


