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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, karbantartása, leszerelése, áthelyezése, üzembe 
helyezése valamint új biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása 
2 éves határozott időre szóló szolgáltatási keretszerződés keretében. 
A közbeszerzési eljárás során gyakran használt fogalmak jelentése: 
„Karbantartás” jelenti az Éves Karbantartási Terv szerinti megelőző karbantartási, ellenőrzési, hiba felismerési 
feladatokat. Ajánlattevő az Éves Karbantartási Tervben meghatározott időszakonként dokumentáltan felülvizsgálja a 
biztonságtechnikai eszközök/berendezések állapotát és elvégzi mindazokat a munkálatokat (kivéve a Hibajavítást), 
ami a biztonságos és rendeltetésszerű üzemeléshez szükséges.  
„Hibajavítás” jelenti jelen szerződés keretében az alábbi szolgáltatásokat: 
- a meglévő Biztonságtechnikai Eszközök/Berendezések, Rendszerek esetén a szerződésben előírt módon fizetendő 
ellenszolgáltatás fejében Ajánlattevő által a szerződésben meghatározott határidőn belül elvégzendő, a Karbantartás 
során felismert hiba, vagy Ajánlatkérő által jelzett hiba javítását. 
- Ajánlattevő által szállított Biztonságtechnikai Eszközök/Berendezések tekintetében Ajánlattevő által vállalt jótállás és 
szavatossági időtartama alatt Ajánlattevő által ingyenesen, a jótállási és szavatossági idő lejártát követően 
ellenszolgáltatás ellenében a szerződésben előírt határidőben elvégzendő, a Karbantartás során felismert hiba, vagy a 
Ajánlatkérő által jelzett hiba javítását,  
- a jótállási és szavatossági igény érvényesítéséhez szükséges kötelező karbantartásról Ajánlatkérő jelen Szerződés 
alapján gondoskodik. 
„Rendszer”: a Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/A. sz. mellékletében felsorolt rendszerek összessége.  
„Biztonságtechnikai Eszköz/Berendezés”: jelenti a Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/A és 1/B. sz. 
mellékleteiben ismertetett, valamint a 3. számú mellékletében felsorolt, Ajánlatkérő által beszerezni kívánt minden 
eszközt és berendezést  
„Éves Karbantartási Terv”: olyan terv, mely az éves karbantartási feladatok időbeni ütemezését heti bontásban, 
telephelyenként tartalmazza. 
 
Ajánlattevő feladatait képezi: 
 
I. A meglévő biztonságtechnikai rendszer, eszközök, berendezések karbantartása, hibajavítása, leszerelése, 
áthelyezése, üzembe helyezése 
 
Karbantartás: A karbantartás alapvető feladata, hogy a rendszerek folyamatos működőképességét biztosítani 
lehessen. Az eszközök/berendezések rendszeres ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti után állítása biztosítja, hogy a 
rendszer mindig ellássa feladatát. A Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/A. és 1/B. számú mellékletében 
felsorolt területeket visszatérő jelleggel, körkörös rendszerben ellenőrzés alá kell vonni. Ez azt jelenti, hogy a 
Ajánlatkérő Éves Karbantartási Tervében meghatározottaknak megfelelően folyamatosan, egymást követve minden 
területen általános karbantartást kell tartani. Ennek során az eszközöket meg kell tisztítani; a működési funkciókat le 
kell tesztelni (az elsődleges funkciókon kívül amennyiben van ilyen a másodlagos tápellátások működőképességét is 
ellenőrizni kell); az esetleges beállítási feladatokat el kell végezni, amennyiben van ilyen adatbázis karbantartást, 
mentést kell végezni; el kell végezni a telephelyen bekövetkező személyi változások követését a karbantartott 
biztonságtechnikai berendezéseken, kezelői oktatás és szükség esetén kódváltás végrehajtásával; az elvégzett 
karbantartási munkáról munkalapot és helyszíni üzemeltetési naplót kell vezetni; az észlelt hibát azonnal jelezni kell. 
Ajánlattevő az Éves Karbantartási Terv figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek 
esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hathavonta) végzi a karbantartási 
feladatokat.  
Hibajavítás: Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján a Ajánlattevő a rendszert javítja, a biztonságtechnikai 
eszközt/berendezést leszereli, javítja, felszereli, üzembe helyezi.  
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Leszerelés, áthelyezés, üzembe helyezés: Ajánlatkérő rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések 
leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe helyezése.  
 
II. Az új biztonságtechnikai eszközök, berendezések szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, hibajavítása. 
 
Szállítás, üzembe helyezés: Ajánlattevő az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján szállítja és üzembe helyezi a 
Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 3. számú mellékletében megjelölt biztonságtechnikai 
eszközöket/berendezéseket. 
Karbantartás: Ajánlattevő a szállított és üzembe helyezett biztonságtechnikai eszközöket/berendezéseket a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően karbantartja. 
Hibajavítás: Ajánlattevő elvégzi a szállított és üzembe helyezett biztonságtechnikai eszközök/berendezések 
hibajavítását a szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
A munka elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás megszervezése, továbbá a hatósági engedélyek 
beszerzése Ajánlattevő feladata és annak költségét is viselni köteles. A Felek megállapodnak, hogy a Ajánlattevő a 
teljesítéshez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelően képzett szakembereket. A munkaeszközökben 
esett kár viselésére Ajánlattevő köteles. Ajánlattevő a karbantartás keretében történő javításhoz szükséges kellékeket, 
anyagokat beszerzi, azokat az esedékes karbantartási díj terhére biztosítja. Ajánlatkérő előzetes egyeztetést követően 
biztosítja Ajánlattevő számára a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn túl is, amennyiben ezt 
a munka jellege indokolja. Ajánlattevő a karbantartást/hibajavítást lehetőség szerint a helyszínen végzi el, 
műhelyjavítás szükségessége esetén azonban saját költségén gondoskodik a szállításról cserekészülék biztosítása 
mellett. A munkavégzéshez Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére szerszámot nem ad át. A feladatok teljesítése a 
szerződésben foglaltak szerint történik. 
Ajánlatkérő a Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/A, 1/B sz. mellékleteiben jelöli azon biztonságtechnikai 
eszközöket/berendezéseket/rendszereket, melyek javítását, karbantartását, leszerelését, áthelyezését, üzembe 
helyezését kéri, valamint a 3. sz. mellékletében jelöli azon új biztonságtechnikai eszközöket/berendezéseket, melyek 
szállítását, üzembe helyezését, karbantartását, javítását kéri, a 2 éves határozott időre szóló szolgáltatási 
keretszerződés keretében.  
A Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/A. sz. és a 3. sz. mellékleteiben jelölt biztonságtechnikai 
eszközök/berendezések/rendszerek fajtái: behatolás jelzők, beléptetők, sorompók, rendszámfelismerők, forgóvillák, 
zártláncú video-megfigyelők, elektromos toló kapuk, rendszámfelismerő rendszerek, elektromos kapuk. 
A Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/B. sz. mellékletében jelölt biztonságtechnikai berendezések fajtái: 
tűzjelző és tűzoltó berendezések. 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg kettő évre mindösszesen 32.300.000,- Ft. Ajánlatkérő nem köteles a teljes 
keretösszeg lehívására.  
Ajánlattevő a szerződésben rögzített díjakon túl semmilyen díjat, költséget nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben. 
Ajánlattevő a nem teljes körű megrendelés esetén, illetve a rendelkezésére álló keretösszeg nem teljes körű 
felhasználása esetén Ajánlatkérővel szemben nem élhet semminemű igénnyel, így különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 6. §-ában meghatározott kárigénnyel. Ajánlattevő rögzíti, hogy a 
nettó szolgáltatási díj + Áfa magában foglalja Ajánlattevő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges mindennemű 
költségét és kiadását, ideértve különösen a fuvarozás, tárolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit is, valamint a 
különféle vámköltséget és a mindenkori adókat.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő a Szerzői művek vonatkozásában a szolgáltatási díj ellenében 
Ajánlatkérőnek korlátlan, azaz határozatlan időre szóló kizárólagos felhasználási engedélyt ad, Ajánlattevő a Szerzői 
művek tekintetében a felhasználási módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli kizárólagos 
felhasználási jogot ad Ajánlatkérőnek és ügyfeleinek. Ajánlatkérő és az ügyfél felhasználók jogosultak a jogszabály 
által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül gyakorolni. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díj a 
felhasználási díjat is magában foglalja, a felhasználási jogok engedélyezése, a Szerzői Művekkel kapcsolatos jogok 
átruházása vonatkozásában Ajánlattevőt a szolgáltatási díjon felül külön díjazás nem illeti meg, illetve az Ajánlattevő a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. vagy külön jogszabály szerinti további díjazásra nem jogosult, ilyen 
díjigényéről a jelen szerződés aláírásával Ajánlattevő kifejezetten lemond. 
Ajánlattevő gondoskodik a teljesítésben résztvevő személyek munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatásáról. Ajánlattevő 
kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és 
hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, az anyag és szerkezet minősíttetése.  
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A szerződés teljesítése során a beszerzett eszközöknek meg kell felelniük az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 
foglaltaknak, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósági engedéllyel illetve Magyar Biztosítók Szövetsége 
(MABISZ) szerinti minősítéssel kell rendelkezniük.  
Ajánlattevő köteles dokumentáltan elvégezni a kezelői oktatásokat és a szükséges programozási munkákat valamint 
feladatát képezi az elkészített dokumentációk átadása. Ajánlattevő egyebekben minden vállalt feladatát 
dokumentáltan köteles ellátni és az elkészült dokumentációt köteles átadni az ajánlatkérőnek. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, felelősség, minőség 
kérdése, stb.), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve 
ésszerűtlen. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
Kbt. Harmadik részének 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
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:  

Közzététel dátuma: 2012/05/18/ 

Iktatószám: 7490/2012 

 
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): 4 
 
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):  
 
Ajánlattevő neve, címe: NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft. (1025 Budapest, Őzgida u. 15/4.) ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 

 
1. Jótállási és szavatossági időn túli meghibásodási, és eseti javítási megrendelések, valamint Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe 
helyezésével kapcsolatos eseti megrendelések esetén a kiszállási díj 6490,- nettó Ft/kiszállás 

2. Biztonságtechnikai technikusi óradíj 3300,- nettó Ft/óra 
3. Biztonságtechnikai mérnöki óradíj 6500,- nettó Ft/óra 
4. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának díja: 
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4.1. ajánlatkérőnél lévő beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának átalány díja 233400,- nettó 
Ft/6hó 

4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 
760170,- nettó Ft/3hó 

4.3. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának díja 1db/fm-
re vetítve összesen 70900,- nettó Ft 

4.4. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett egyéb eszközök/berendezések karbantartásának díja 1db/fm-re 
vetítve összesen 81620,- nettó Ft 

5. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása és üzembe helyezése összesen 8696371,- nettó Ft 
6. A kötelező (a teljesítéstől számított 18 hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő hónapokban megadva, azzal, 

hogy Ajánlatkérő által értékelésre kerülő megajánlott pluszjótállási idő nem lehet kevesebb 1 hónapnál és nem 
lehet több 18 hónap: 9 hónap 

 
Ajánlattevő mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési felhívásoknak, így  ajánlata az ajánlati felhívásnak 
és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás elfogadható és 
összeegyeztethető volt a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, 
hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
Ajánlattevő neve, címe: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1149 Budapest, Angol 
u. 77.) és TVT Vagyonvédelmi ZRt. (1119 Budapest, Major u. 61.) közös ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 
1. Jótállási és szavatossági időn túli meghibásodási, és eseti javítási megrendelések, valamint Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe 
helyezésével kapcsolatos eseti megrendelések esetén a kiszállási díj 5.000 nettó Ft/kiszállás 

2. Biztonságtechnikai technikusi óradíj 4.900 nettó Ft/óra 
3. Biztonságtechnikai mérnöki óradíj 12.100 nettó Ft/óra 
4. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának díja: 

4.1. ajánlatkérőnél lévő beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának átalány díja 357.075 nettó 
Ft/6hó 

4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 
1.266.645 nettó Ft/3hó 

4.3. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának díja 1db/fm-
re vetítve összesen 87.163 nettó Ft 

4.4. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett egyéb eszközök/berendezések karbantartásának díja 1db/fm-re 
vetítve összesen 146.514 nettó Ft 

5. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása és üzembe helyezése összesen 20.203.909 nettó Ft 
6. A kötelező (a teljesítéstől számított 18 hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő hónapokban megadva, azzal, 

hogy Ajánlatkérő által értékelésre kerülő megajánlott pluszjótállási idő nem lehet kevesebb 1 hónapnál és nem 
lehet több 18 hónap: 18 hónap 

 
A közös ajánlattevő mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési felhívásoknak, így  ajánlata az ajánlati 
felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás 
elfogadható és összeegyeztethető volt a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, 
ajánlattevő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):  
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Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
NSL Security Biztonsági 

Szolgálat Kft. (1025 
Budapest, Őzgida u. 15/4.) 

ERANDO 
Biztonságtechnikai 

Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft. (1149 
Budapest, Angol u. 77.) és 
TVT Vagyonvédelmi ZRt. 
(1119 Budapest, Major u. 

61.) 

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

 

1. Jótállási és szavatossági időn túli meghibásodási, és eseti javítási megrendelések, 
valamint Ajánlatkérő rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések 
leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe helyezésével kapcsolatos eseti 
megrendelések esetén a kiszállási díj (nettó Ft/kiszállás)  

3 7,93 23,80 10,00 30,00 

 2. Biztonságtechnikai technikusi óradíj (nettó Ft/óra) 6 10,00 60,00 7,06 42,37 
 3. Biztonságtechnikai mérnöki óradíj (nettó Ft/óra) 6 10,00 60,00 5,83 35,01 

 4.1. ajánlatkérőnél lévő beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának 
átalány díja (nettó Ft/6hó) 16 10,00 160,00 6,60 105,61 

 4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek 
karbantartásának átalány díja (nettó Ft/3hó) 

17 10,00 170,00 6,40 108,82 

 4.3. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett tűzjelző és tűzoltó berendezések 
karbantartásának díja 1db/fm-re vetítve összesen (nettó Ft) 16 10,00 160,00 8,32 133,13 

 4.4. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett egyéb eszközök/berendezések 
karbantartásának díja 1db/fm-re vetítve összesen (nettó Ft) 16 10,00 160,00 6,01 96,22 

 5. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása és üzembe helyezése összesen 
(nettó Ft) 

7 10,00 70,00 4,87 34,12 

 
6. A kötelező (a teljesítéstől számított 18 hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő 
hónapokban megadva, azzal, hogy  Ajánlatkérő által értékelésre kerülő megajánlott plusz 
jótállási idő nem lehet kevesebb 1 hónapnál és nem lehet több 18 hónapnál. (hónap) 

7 10,00 70,00 6,00 42,00 

 Összesen:   905,80  655,27 
(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.) 
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám 
alsó és felső határának megadása: 1-10 pont 
 
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:  
 
- Az ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, az alábbiak szerint: az 1-5. részszempont értékelését a fordított 

arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása 
(Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 152. szám, 2010. december 22.) alapján az alábbi képlet alkalmazásával.  

 
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min, 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított 
ajánlása (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 152. szám, 2010. december 22.) kimondja, hogy „ … nulla, illetve negatív 
értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”.  
 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek 
részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla 
értékeket ajánl az 1-5. részszempont tekintetében, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 értéket fog alkalmazni 
a hivatkozott képlet kitöltéséhez. 
 
- A 6. részszempont értékelését a következő módszerrel végzi Ajánlatkérő: a kötelező (a teljesítéstől számított 18 

hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő hónapokban vett mértékének pontozása az alábbiak szerint alakul: 
 
1-4. hónap között megajánlott plusz jótállási idő = 2 pont, 
5-8. hónap között megajánlott plusz jótállási idő = 4 pont, 
9-12. hónap között megajánlott plusz jótállási idő = 6 pont, 
13-15. hónap között megajánlott plusz jótállási idő = 8 pont, 
16-18. hónap között megajánlott plusz jótállási idő = 10 pont. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében az ellenszolgáltatást 
tartalmazó értékelési részszempontokon kívüli, azaz a 6. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 
18 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú, azaz 10 pontot ad, valamint 1 hónapban határozza meg azt az 
elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 
 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 
Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A 
legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
A) Ajánlattevő neve, székhelye: VELOX Rendszerintegrációs és Építőipari Kft. (1031 Budapest, Taliga u. 

22561.) ajánlattevő  
 
Indok: 
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Az ajánlattételi felhívás II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték elnevezésű pontja többek között kimondja, hogy 
„Karbantartás: A karbantartás alapvető feladata, hogy a rendszerek folyamatos működőképességét biztosítani 
lehessen. Az eszközök/berendezések rendszeres ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti után állítása biztosítja, hogy a 
rendszer mindig ellássa feladatát. A Dokumentáció illetve a szerződéstervezet 1/A. és 1/B. számú mellékletében 
felsorolt területeket visszatérő jelleggel, körkörös rendszerben ellenőrzés alá kell vonni. Ez azt jelenti, hogy az 
Ajánlatkérő Éves Karbantartási Tervében meghatározottaknak megfelelően folyamatosan, egymást követve minden 
területen általános karbantartást kell tartani. Ennek során az eszközöket meg kell tisztítani; a működési funkciókat le 
kell tesztelni (az elsődleges funkciókon kívül amennyiben van ilyen a másodlagos tápellátások működőképességét is 
ellenőrizni kell); az esetleges beállítási feladatokat el kell végezni, amennyiben van ilyen adatbázis karbantartást, 
mentést kell végezni; el kell végezni a telephelyen bekövetkező személyi változások követését a karbantartott 
biztonságtechnikai berendezéseken, kezelői oktatás és szükség esetén kódváltás végrehajtásával; az elvégzett 
karbantartási munkáról munkalapot és helyszíni üzemeltetési naplót kell vezetni; az észlelt hibát azonnal jelezni kell. 
Ajánlattevő az Éves Karbantartási Terv figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek 
esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hathavonta) végzi a karbantartási 
feladatokat.”   

 
A Dokumentáció Műszaki leírása kimondja többek között, hogy „Ajánlattevő feladatait képezi: 

 
I. A meglévő biztonságtechnikai rendszer, eszközök, berendezések karbantartása, hibajavítása, leszerelése, 

áthelyezése, üzembe helyezése 
 

Karbantartás: A karbantartás alapvető feladata, hogy a rendszerek folyamatos működőképességét biztosítani 
lehessen. Az eszközök/berendezések rendszeres ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti után állítása biztosítja, hogy a 
rendszer mindig ellássa feladatát. Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben felsorolt területeket visszatérő jelleggel, 
körkörös rendszerben ellenőrzés alá kell vonni. Ez azt jelenti, hogy a Ajánlatkérő Éves Karbantartási Tervében 
meghatározottaknak megfelelően folyamatosan, egymást követve minden területen általános karbantartást kell 
tartani. Ennek során az eszközöket meg kell tisztítani; a működési funkciókat le kell tesztelni (az elsődleges funkciókon 
kívül amennyiben van ilyen a másodlagos tápellátások működőképességét is ellenőrizni kell); az esetleges beállítási 
feladatokat el kell végezni, amennyiben van ilyen adatbázis karbantartást, mentést kell végezni; el kell végezni a 
telephelyen bekövetkező személyi változások követését a karbantartott biztonságtechnikai berendezéseken, kezelői 
oktatás és szükség esetén kódváltás végrehajtásával; az elvégzett karbantartási munkáról munkalapot és helyszíni 
üzemeltetési naplót kell vezetni; az észlelt hibát azonnal jelezni kell. Ajánlattevő az Éves Karbantartási Terv 
figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- 
és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hathavonta) végzi a karbantartási feladatokat.”   
 
A Dokumentáció részét képező szerződéstervezet többek között kimondja, hogy: 
 
„3.1.1. Karbantartás 
A karbantartás alapvető feladata, hogy a rendszerek folyamatos működőképességét biztosítani lehessen. Az 
eszközök/berendezések rendszeres ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti után állítása biztosítja, hogy a rendszer 
mindig ellássa feladatát. 
Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben felsorolt területeket visszatérő jelleggel, körkörös rendszerben ellenőrzés alá kell 
vonni. Ez azt jelenti, hogy a Megrendelő Éves Karbantartási Tervében meghatározottaknak megfelelően folyamatosan, 
egymást követve minden területen általános karbantartást kell tartani. 
Ennek során: 
- az eszközöket meg kell tisztítani; 
- a működési funkciókat le kell tesztelni (az elsődleges funkciókon kívül amennyiben van ilyen a másodlagos 

tápellátások működőképességét is ellenőrizni kell); 
- az esetleges beállítási feladatokat el kell végezni, amennyiben van ilyen adatbázis karbantartást, mentést kell 

végezni; 
- el kell végezni a telephelyen bekövetkező személyi változások követését a karbantartott biztonságtechnikai 

berendezéseken, kezelői oktatás és szükség esetén kódváltás végrehajtásával; 
- az elvégzett karbantartási munkáról munkalapot és helyszíni üzemeltetési naplót kell vezetni; 
- az észlelt hibát azonnal jelezni kell. 
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A Szolgáltató az Éves Karbantartási Terv figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek 
esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hat havonta) végzi a karbantartási 
feladatokat.”   
 
„6. A szerződés teljesítése 
6.2. Karbantartás 
A Szolgáltató a Megrendelő Éves Karbantartási Terve szerint háromhavonta, míg tűzjelző- és tűzoltó 
eszközök/berendezések és eszközök esetén hathavonta a Megrendelő által az Éves Karbantartási Tervben heti 
bontásban jelölt dátum szerint köteles a karbantartási feladatokat ellátni.” 
 
„7.2.1.Karbantartási díj 
A Szolgáltató a 3.1.1 pontban meghatározott karbantartási feladatok teljesítéséért a szerződés 1/A. számú 
mellékletében meghatározottak szerint nettó …… Ft/3 hó összegű átalány karbantartási díjra jogosult” 

 
A 4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 542 360 
nettó Ft/3hó tekintetében: 
 
Ajánlattevő ajánlatában 203. oldalon nyilatkozott arról, hogy az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát 
minden vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartotta az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában, valamint 
hogy az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítette el az 
ajánlatát; és hogy a Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget vállalja. 
 
Ajánlatkérő megfogalmazta a Műszaki leírásban elvárásait, többek között, hogy Ajánlattevő az Éves Karbantartási Terv 
figyelembevételével a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, rendszerek esetén háromhavonta (kivéve a tűzjelző- 
és tűzoltó berendezéseket, mely esetben hathavonta) végzi a karbantartási feladatokat. 
 
Ajánlattevő ajánlatában 259. oldalon nyilatkozott arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 
áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével a dokumentációban mellékelt 
szerződéses-tervezetet elfogadja, azt változtatás, kiegészítés, hozzáfűzés és módosítás nélkül magára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti.  
 
Kbt. 83. § (7) bekezdése kimondja, hogy a nyílt eljárásban az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az 
ajánlattételi határidő lejártától kötve van.  Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 30 
napban állapította meg. 
 
Ajánlattevő benyújtott szakmai ajánlata 3. oldalától kezdődően kitöltött táblázata „G” oszlopa a következőt 
tartalmazta: „Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának díja (Ft/3 hó)”. 
 
Ajánlatkérő felhívta a figyelmet FOTAV/10650-5/2012 iktatószámú levelében, hogy a Kbt. 67. § (1)–(9) bekezdései és 
a 69. § alapján kér felvilágosítást illetve indokolást. 
 
A Kbt. 67. § (7) bekezdése kimondja, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: b) az ajánlati 
kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a 
továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 
 
Mindennek ellenére Ajánlattevő hiánypótlása (felvilágosítás megadása) 3. lapján azonban a 4.2. ajánlatkérőnél lévő 
beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 542 360 nettó Ft/3hó tekintetében 
arról nyilatkozott, hogy „Ebben az esetben évente 2 alkalommal kerül sor a felsorolt eszközök karbantartására.” 
 
Ajánlatkérő felkérte Ajánlattevőt, hogy oldja fel az ellentmondást, figyelembe véve azt is, hogy hiánypótlása során a 
Kbt. 67. § (7) bekezdése b) pontjának tilalmát kimerítette azzal, hogy a kért háromhavi karbantartás helyett évente 2 
alkalomra módosította ajánlatát az ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek 
karbantartása tekintetében. 
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Ajánlattevő válasza értelmében: 
 
„2012. 06. 13-án kelt hiánypótlásunkban tévesen szerepeltettük 4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb 
eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 542.360,- Ft /3 hó tekintetében az alkalmankénti 
karbantartási díj indokolásaként a következőket: „Ebben az esetben évente 2 alkalommal kerül sor a felsorolt 
eszközök karbantartására"-kifejezést. Helyesen és természetesen vállalva az ajánlattételi kötöttséget és elfogadva 
Ajánlatkérő által az „Éves Karbantartási Terv" -ben foglaltakat: a biztonságtechnikai eszközök/berendezések, 
rendszerek esetén háromhavonta végezzük a karbantartási feladatokat amennyiben Ajánlatkérő cégünkkel kíván 
tárgyi munkákra szerződést kötni.” 
 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy Ajánlattevő 2012. június 13-án kelt hiánypótlása során a Kbt. 67. § (7) 
bekezdése b) pontjának tilalmát kimerítette azzal, hogy a kért háromhavi karbantartás helyett évente 2 
alkalomra módosította szakmai ajánlatát az ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb 
eszközök/berendezések/rendszerek karbantartása tekintetében, így ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, mert egyéb módon nem felelt meg az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. 
 
 
B) Ajánlattevő neve, székhelye: Pana-Tech Kft. (1135 Budapest, Jász u. 74.) ajánlattevő  
 
Indok: 
Ajánlatkérő előírta a felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság elnevezésű pontjában, hogy: „P/3. A 
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti 
(biztonságtechnikai) szakmai, érvényes felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás egyszerű másolat 
formájában. P/3. Rendelkezik érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai) szakmai 
felelősségbiztosítással.”  
 
Ajánlatkérő ajánlata 63. oldalán lévő biztosítási kötvény értelmében az „igénybevett biztosítási módozatok 
megnevezése:” a következő volt Ajánlattevő esetében: „vagyonbiztosítás, kiegészítő betöréses lopás és 
rablásbiztosítás, kiegészítő üvegtörés-biztosítás, kiegészítő fedezet, általános felelősségbiztosítás, szolgáltatás 
felelősségbiztosítás” 
 
Ajánlatkérő FOTAV/10650-5/2012. iktatószámú levelében kérte Ajánlattevőt, hogy csatolja a 310/2011. (XII.23) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai) szakmai, 
érvényes felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás egyszerű másolat formájában, mert ajánlatkérő ajánlata 
63. oldalán lévő iratból nem tudta kétséget kizáróan megállapítani az alkalmasság feltételnek történő megfelelést. 
 
Ajánlattevő hiánypótlása 5. oldalán a kötvény kiterjesztési igényünkről nyilatkozott, valamint 6. oldalán csatolta e-
mail levelét a Biztosító felé az alábbiakról: 
 
„A 2012. 01.31-től érvényes, 49853.sz. Biztosítási kötvényünk kiegészítését/módosítását szeretnénk kérni. Egy 
közbeszerzéses eljárásban való részvétel miatt a Pályáztató kéri tőlünk, hogy a kötvényen legyen feltűntetve, hogy a 
biztosításunk a biztonságtechnikai rendszerekre is kiterjed, így kérnénk a Tisztelt Biztosítót, ezen tevékenységet a 
kötvényünkön feltűntetni szíveskedjenek. A biztonságtechnikai rendszer a 43.21 TEÁOR számú, Villanyszerelés 
megnevezés alatt szerepel. Kérném szíves tájékoztatásukat, van-e lehetőség a kötvényen feltűntetni, hogy a 
biztosítás a cégünk összes bejegyzett tevékenységére vonatkozik. (A szolgáltatási felelősségbiztosítást kifejezetten 
azért kötöttük, hogy a cégünk által végzett összes tevékenységet biztosítsuk és nem csak azt az egyet, ami a 
kötvényre kötelezően feljegyzésre került)” 
 
Ajánlattevő hiánypótlása során nem csatolta igazolását, melyből megállapítható lenne, hogy Rendelkezik érvényes, a 
közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai) szakmai felelősségbiztosítással. 
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A Kbt. 67. § (5) bekezdés kimondja, hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók, valamint a Kbt. 67. § (9) bekezdés arról is rendelkezik, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását 
nem teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésében d) pontjára tekintettel, mert nem 
nyújtotta be hiánypótlás keretében sem az ajánlati felhívás „III.2.2) Gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság” pontjában jelölt P/3. pontban nevezett, a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján kért, a közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai) szakmai, 
érvényes felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás egyszerű másolatát, így az ajánlattevő nem 
felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő neve, címe: NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft. (1025 Budapest, Őzgida u. 15/4.) ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 

 
1. Jótállási és szavatossági időn túli meghibásodási, és eseti javítási megrendelések, valamint Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe 
helyezésével kapcsolatos eseti megrendelések esetén a kiszállási díj 6490,- nettó Ft/kiszállás 

2. Biztonságtechnikai technikusi óradíj 3300,- nettó Ft/óra 
3. Biztonságtechnikai mérnöki óradíj 6500,- nettó Ft/óra 
4. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának díja: 

4.1. ajánlatkérőnél lévő beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának átalány díja 233400,- nettó 
Ft/6hó 

4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 
760170,- nettó Ft/3hó 

4.3. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának díja 1db/fm-
re vetítve összesen 70900,- nettó Ft 

4.4. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett egyéb eszközök/berendezések karbantartásának díja 1db/fm-re 
vetítve összesen 81620,- nettó Ft 

5. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása és üzembe helyezése összesen 8696371,- nettó Ft 
6. A kötelező (a teljesítéstől számított 18 hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő hónapokban megadva, azzal, 

hogy Ajánlatkérő által értékelésre kerülő megajánlott pluszjótállási idő nem lehet kevesebb 1 hónapnál és nem 
lehet több 18 hónap: 9 hónap 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
Ajánlattevő neve, címe: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1149 Budapest, Angol 
u. 77.) és TVT Vagyonvédelmi ZRt. (1119 Budapest, Major u. 61.) közös ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 
1. Jótállási és szavatossági időn túli meghibásodási, és eseti javítási megrendelések, valamint Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló biztonságtechnikai eszközök/berendezések leszerelése vagy áthelyezése és/vagy üzembe 
helyezésével kapcsolatos eseti megrendelések esetén a kiszállási díj 5.000 nettó Ft/kiszállás 

2. Biztonságtechnikai technikusi óradíj 4.900 nettó Ft/óra 
3. Biztonságtechnikai mérnöki óradíj 12.100 nettó Ft/óra 
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4. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának díja: 
4.1. ajánlatkérőnél lévő beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának átalány díja 357.075 nettó 

Ft/6hó 
4.2. ajánlatkérőnél lévő beépített egyéb eszközök/berendezések/rendszerek karbantartásának átalány díja 

1.266.645 nettó Ft/3hó 
4.3. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett tűzjelző és tűzoltó berendezések karbantartásának díja 1db/fm-

re vetítve összesen 87.163 nettó Ft 
4.4. ajánlattevő által szállított és üzembe helyezett egyéb eszközök/berendezések karbantartásának díja 1db/fm-re 

vetítve összesen 146.514 nettó Ft 
5. Biztonságtechnikai eszközök/berendezések szállítása és üzembe helyezése összesen 20.203.909 nettó Ft 
6. A kötelező (a teljesítéstől számított 18 hónap) jótállási időn felül ajánlott jótállási idő hónapokban megadva, azzal, 

hogy Ajánlatkérő által értékelésre kerülő megajánlott pluszjótállási idő nem lehet kevesebb 1 hónapnál és nem 
lehet több 18 hónap: 18 hónap 

 
A nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: tűzjelző rendszerek tervezése, biztonságtechnikai rendszerek tervezése 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: TVT Vagyonvédelmi ZRt.: 
karbantartási és hibajavítási feladatok 
 
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: nincs 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs 
 
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: Herwerth Miklós – Secutex Kft.: biztonságtechnikai rendszerek tervezése 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012.06.22. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.07.01. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.06.20. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.06.21. 
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. 
 


