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

 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkér ő neve és címe:   
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége :  
Vállalkozási szerződés – keretmegállapodás keretében – megkötése távhővezeték építésre, mely magában foglal új 
távhővezeték építést gerinc, elosztó- és bekötő vezeték) és/vagy távhő vezeték felújítását, aknában történő 
szerelvénycserét, valamint a kapcsolódó bontási munkákat. A konkrét pályázatok (289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § 
(2) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások) során a keretmegállapodásos eljárásban nyertes 
Ajánlattevőknek lehetőségük lesz erőforrásaiknak megfelelően választani, hogy mely konkrét pályázatok tekintetében 
nyújtanak be majd árajánlatot. Lehet majd az 1-2 Millió Ft-os munkától akár a több száz millió Ft-os munkáig választani. A 
távvezetéki előreszigetelt csöveken kívül ajánlattevő feladata többek között a szereléshez szükséges valamennyi 
segédanyag és alkatrész biztosítása is. A DN200 mm-es és nagyobb elzáró szerelvényeket (gömbcsapok, pillangószelepek) 
valamint kompenzátorokat és elágazó idomokat Ajánlatkérő biztosíthatja. A keretmegállapodás időtartamában az 
ajánlatkérő több, a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
folytathat le. Előirányzott mennyiség: 1300 nyvfm - 13000 nyvfm.  
 
3. A választott eljárás fajtája :  
Kbt. Második része szerinti hirdetmény közzétételével indított, uniós, nyílt - keretmegállapodás megkötésére irányuló - 
közbeszerzési eljárás a 289/2011. (XII.22.) Kormányrendeletben,- és a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt 
eltérésekkel 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése : - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illet őleg az id őszakos el őzetes 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 in doka, 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 elvo násra, átcsoportosításra : - 
 
c)∗∗∗∗ Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás : - 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként) : 6 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont – az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illet őleg elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) : 
 
1. sorszámmal érkezett ajánlat: 
 
1. Az AJÁNLATTEV Ő adatai: 
Az Ajánlattevő, 

neve: Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.  
Székhelye: 1118 Budapest Torbágy utca 13. 

 
2. Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban foglaltak szerint: 

 
1. Ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%) 

-17 % 

1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) 
10.050 nettó 

Ft/óra 
1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) 8.350 nettó Ft/óra 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított -9 % 



kedvezmény mértéke (%) 
2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 

kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keret-megállapodás-tervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

igen  

 
2. sorszámmal érkezett ajánlat: 
 
1. Az AJÁNLATTEV Ő adatai: 
Az Ajánlattevő, 

neve: Terra-21 Kft  
Székhelye: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 34. 

 
2. Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban foglaltak szerint: 

 
1. Ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%) 

-17 % 

1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) 
10.200 nettó 

Ft/óra 
1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) 8.200 nettó Ft/óra 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított 

kedvezmény mértéke (%) 
-10 % 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 
kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keret-megállapodás-tervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

igen  

 
3. sorszámmal érkezett ajánlat: 
 
1. Az AJÁNLATTEV Ő adatai: 
Az Ajánlattevő, 

neve: Colas Alterra Zrt.  
Székhelye: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. 

 
2. Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban foglaltak szerint: 

 
1. Ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%) 

-18 % 

1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) 
10.100 nettó 

Ft/óra 
1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) 8.600 nettó Ft/óra 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított 

kedvezmény mértéke (%) 
-10 % 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 
kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keret-megállapodás-tervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

igen  

 
4. sorszámmal érkezett ajánlat: 
 
1. Az AJÁNLATTEV Ő adatai: 
Az Ajánlattevő, 

neve:Pannon Nívó Zrt.  
Székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59. 

 
2. Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban foglaltak szerint: 

 
1. Ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%) 

-18,8 % 

1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) 
10.800 nettó 

Ft/óra 



1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) 8.900 nettó Ft/óra 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított 

kedvezmény mértéke (%) 
-10,1 % 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 
kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keret-megállapodás-tervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

igen.  

 
5. sorszámmal érkezett ajánlat: 
 
1. Az AJÁNLATTEV Ő adatai: 
Az Ajánlattevő, 

neve: Force Építőipari  Tervező és Kivitelez ő Kft  
Székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 20. 

 
2. Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban foglaltak szerint: 

 
1. Ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%) 

-19,4 % 

1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) 
11.420 nettó 

Ft/óra 
1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) 9.090 nettó Ft/óra 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított 

kedvezmény mértéke (%) 
-10,8% 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 
kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keret-megállapodás-tervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

igen  

 
6. sorszámmal érkezett ajánlat: 
 
1. Az AJÁNLATTEV Ő adatai: 
Az Ajánlattevő, 

neve: Sade-Magyarország Mélyépít ő Kft.  
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

 
2. Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban foglaltak szerint: 

 
1. Ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő által meghatározott egyéb gépészeti anyagok bázisárához képest 
biztosított kedvezmény mértéke (%) 

-18,5 % 

1.2. Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) 9.750 nettó Ft/óra 
1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) 8.900 nettó Ft/óra 
1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított 

kedvezmény mértéke (%) 
-9,5 % 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a keretmegállapodás teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 
kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő keret-megállapodás-tervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem) 

igen  

 
Ajánlattevők ajánlatai érvényesek, alkalmasak, és nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. 



 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) : 

 
  Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás A 
részszempontok 

Tectum 
Épületgépészeti és 
Kereskedelmi Kft.  

Terra-21 Kft. Colas Alterra Zrt. Pannon Nívó Zrt. 
Force Épít őipari 

Tervező és 
Kivitelez ő Kft. 

Sade-
Magyarország 
Mélyépít ő Kft. 

részszempontjai súlyszámai 
 

Értéke
lési 

pontsz
ám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Érték
elési 
ponts
zám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értéke
lési 

pontsz
ám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értéke
lési 

pontsz
ám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értéke
lési 

pontsz
ám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értéke
lési 

pontsz
ám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

1. Ajánlati ár: 
1.1. Ajánlatkérő által 

meghatározott egyéb 
gépészeti anyagok 
bázisárához képest 
biztosított kedvezmény 
mértéke (%) 

10 10,00 100,00 10,00 100,00 9,44 94,44 9,04 90,43 8,76 87,63 9,19 91,89 

1.2. Gépészeti rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 30 9,73 291,94 9,60 288,09 9,69 290,64 9,13 273,75 8,68 260,52 10,00 300,00 

1.3. Mélyépítés rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 30 9,84 295,15 10,00 300,00 9,58 287,44 9,29 278,76 9,12 273,56 9,29 278,76 

1.4. Mélyépítési anyagok 
ajánlatkérő által 
meghatározott bázisárhoz 
képest biztosított 
kedvezmény mértéke (%) 

30 10,00 300,00 9,00 270,00 9,00 270,00 8,91 267,33 8,33 250,00 9,47 284,21 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy 
a keretmegállapodás 
teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való 
kommunikáció során a 
telefaxon vagy postai úton 
megküldött küldeményeket 
egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő keret-
megállapodás-tervezetben 
meghatározott 
kapcsolattartója részére e-
mailen is megküldi (igen 
vagy nem) 

1 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként: 

997,09 968,09 952,53 920,27 881,71 964,87 

 
(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 legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám 
alsó és fels ő határának megadása : 1-10 

d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : 
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a feladat ellátáshoz szükséges távvezetéki előreszigetelt csövek, 
idomok, segédanyagok (továbbiakban csőanyagok) ajánlatkérő általi tendereztetés eredményeképpen kialakult 
egységárai fixek, nem képezik a bírálat tárgyát, ezen egység árak nem versenyeznek. Ezen egységárak 
vonatkozásában az EUR árfolyam HUF-ra átváltását a dokumentációban részletezzük. 
— az 1.2. és az 1.3. bírálati alszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet alkalmazásával. 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin. 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
Pmax: a pontskála felső határa, 
Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
1.6.2012) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 

— az 1.1. és az 1.4. bírálati alszempont értékelését ajánlatkérő az alábbiak szerint végzi: 
a) ha a %-os kedvezmények kizárólag negativ értéktartományba esnek, akkor a legkedvezőbb (legalacsonyabb 
negatív %-ban kifejezett kedvezmény érték) maximális pontot (10) kapja; a többi ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes 
pontossággal: Pontszám = 10* Legkedvezőbb ajánlati elem / Vizsgált ajánlati elem 
b) ha a %-os kedvezmények között nulla és / vagy pozitív értéktartományba eső értékek is vannak, akkor a 
legkedvezőbb (legmagasabb pozitív értékű %-ban kifejezett kedvezmény érték) maximális pontot (10) kapja; a 
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra, az 
alábbi képlettel, két tizedes pontossággal: Pontszám = 10* Vizsgált ajánlati elem/ Legkedvezőbb ajánlati elem 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla értékeket ajánl az alszempontok tekintetében, úgy 
ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. 

— az 2. bírálati szempont értékelését ajánlatkérő az alábbiak szerint végzi: igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont. 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz 
tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre.  

 
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 ajánla ta 
kiválasztásának indokai : Az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat volt, a 9.a) pontban 
foglaltak szerint. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, azzal, hogy tervezett 
keretmegállapodás résztvevőinek létszáma 12. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több 
ajánlat azonos, az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell kötni. 
 

neve: Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 
címe: 1118 Budapest Torbágy utca 13. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
neve: Terra-21 Kft. 
címe: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 34. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
neve: Colas Alterra Zrt. 
címe: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
neve: Pannon Nívó Zrt. 
címe: 1134 Budapest, Róbert K. Krt. 59. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
neve: Force Épít őipari Tervez ő és Kivitelez ő Kft. 
címe: 1107 Budapest, Basa u. 20. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
neve: Sade-Magyarország Mélyépít ő Kft. 
címe: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 

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



 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek )nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni : 
−−−− Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.: hegesztett kötések radiográfiai vizsgálata, talajtömörségi 

vizsgálatok végzése, aszfaltozási munkák 
−−−− Terra-21 Kft.: aszfaltozási munkák, szakipari munkák, gépészeti szerelés, építőmesteri munkák, mélyépítési 

munkák, gépbérlet, kőműves munkák 
−−−− Colas Alterra Zrt.: szükséges tervezés, engedélyezés, tervezői művezetés, szakfelügyeletek, őrzési feladatok, 

vagyonvédelem, aszfaltozási munkák, közmű kiváltás, keresztezések, sajtolási feladatok, forgalomtechnika, 
veszélyes hulladékkezelés, földmunka, bontási munkák, állapotfelvétel, minőségvizsgálatok, utószigetelés, 
hegesztési részfeladatok, távhővezeték építés egyes részfeladatai 

−−−− Pannon Nívó Zrt.: hegesztések, műszaki vezetői tevékenység ellátása, biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátori feladatok ellátása, földmunka, őrzés, egyes szállítási feladatok, esetleges szakfelügyeleti feladatok, 
burkolati bontási, helyreállítási feladatok díjtételei, esetleges forgalomtechnikai feladatok. 

−−−− Force Épít őipari Tervez ő és Kivitelez ő Kft.: alépítményi munkák, forgalomtechnikai munkák, szállítóeszköz, 
munkagép bérlése, aszfaltozás, minőségvizsgálatok elvégzése, utószigetelés, biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátori feladatok elvégzése 

−−−− Sade-Magyarország Mélyépít ő Kft.:  mérnöki szolgáltatás, hegesztési felelősi tevékenység, MV-TH/A felelős 
műszaki vezetői tevékenység, forgalomtechnikai kiépítések, talajtömörségi vizsgálatok, varratvizsgálatok, 
minőségvizsgálatok, úthelyreállítás, aszfaltozási munkák, geodéziai munkák, megvalósulási terv készítése, 
hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése, lerakása, őrzés-vagyonvédelem, bontási anyagok, kiszoruló 
föld elszállítása, vb szerkezetek, műtárgy építése, utószigetelési és jelzőrendszer kiépítési munkák, 
tereprendezés, parkosítási feladatok (füvesítés, faültetés), szakfelügyeletek, közműkiváltások (keresztező kábel, 
víz, gáz, csatorna), földmunka, dúcolás, bontási munkák, vasbetonszerelés, műtárgyépítés, hegesztések, 
technológiai gépészeti feladatok, régészeti munkák (feltárás, szakfelügyelet és esetleges leletmentés), 
homokágyazás, földvisszatöltés, úthelyreállítás betonszinten,  

 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
−−−− Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.:  nincs 
−−−− Terra-21 Kft.:  nincs 
−−−− Colas Alterra Zrt.: nincs 
−−−− Pannon Nívó Zrt.: Vetraforce Szerelő Kft., 25% 
−−−− Force Épít őipari Tervez ő és Kivitelez ő Kft.: 
−−−− Sade-Magyarország Mélyépít ő Kft.: Triász Kft. – 15%; RAMICÓ Kft. – 20%; RELOD BAU Kft. – 20% 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
−−−− Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.: Transinvest-Budapest Mérnöki, Kereskedelmi és ügynöki Kft. – 

M/5 
−−−− Terra-21 Kft.: nincs 
−−−− Colas Alterra Zrt.:  Pető Sándor - M/2 a) 
−−−− Pannon Nívó Zrt.: Vetraforce Szerelő Kft. – M/1, M/a a), b), c), M/3, M/4; Steel-Vent Eger Kft. – M/1. 
−−−− Force Épít őipari Tervez ő és Kivitelez ő Kft.: Bau-Guard Bt. – M/2 b) 
−−−− Sade-Magyarország Mélyépít ő Kft.:  Triász Kft. – M/2 c); Vabeko Kft. – M/3; Pető Sándor magánszemély -  M/2 

a) 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. február 14. 
      b) A szerz ődéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. február  24. 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. február 13. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. február 13. 
18.* Az összegezés módosításának indoka :-  
19.* Az összegezés módosításának id őpontja :- 
20. *A módosított összegezés megküldésének id őpontja :- 
21. * Az összegezés javításának indoka :- 
22. * Az összegezés javításának id őpontja :- 
23. * A javított összegezés megküldésének id őpontja :- 
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. 
 


