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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: 
Keretszerződés a FŐTÁV Zrt. munkavégzései során keletkezett veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok, bontott szigetelőanyag és építési törmelék; fűtőművi regenerátum (sólé); 
elektromos hulladékok; egyéb nem kommunális hulladékok begyűjtése elszállítása és 
ártalommentes elhelyezése. 
 
3. A választott eljárás fajtája: 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 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: KÉ-7138/2013 számon 2013. 05. 03-én 
 
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): 3 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, elemei 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
 
Multigrade Környezetvédelmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.) ajánlattevő esetében 
1) részszempont: ajánlati ár veszélyes és nem veszélyes hulladékok, begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 1907 nettó HUF/kg 
2) részszempont: ajánlati ár bontott szigetelőanyag és építési törmelék begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 99,50 nettó HUF/kg 
3) részszempont: ajánlati ár fűtőművi regenerátum (sólé) begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 14 nettó HUF/kg 
4) részszempont: ajánlati ár elektromos hulladékok begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: -170 nettó HUF/kg 
5) részszempont: Fizetési határidő (30nap + 30 nap, maximum összesen 60 nap) 
6) részszempont: Telephelyeken képződött veszélyes hulladékok szállítási határideje a 
bejelentést követően (1-3 munkanap): 1 munkanap 
 
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.) 
ajánlattevő esetében: 
1) részszempont: ajánlati ár veszélyes és nem veszélyes hulladékok, begyűjtésére, 
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elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 1830 nettó HUF/kg 
2) részszempont: ajánlati ár bontott szigetelőanyag és építési törmelék begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 110 nettó HUF/kg 
3) részszempont: ajánlati ár fűtőművi regenerátum (sólé) begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 15,- nettó HUF/kg 
4) részszempont: ajánlati ár elektromos hulladékok begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 10,- nettó HUF/kg+ ÁFA azaz 12,70 bruttó HUF/kg 
5) részszempont: Fizetési határidő (30nap + 10 nap, maximum összesen 60 nap) 
6) részszempont: Telephelyeken képződött veszélyes hulladékok szállítási határideje a 
bejelentést követően (1-3 munkanap): 2 munkanap 
 
Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6..) ajánlattevő esetében: 
1) részszempont: ajánlati ár veszélyes és nem veszélyes hulladékok, begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 6210 nettó HUF/kg 
2) részszempont: ajánlati ár bontott szigetelőanyag és építési törmelék begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 300 nettó HUF/kg 
3) részszempont: ajánlati ár fűtőművi regenerátum (sólé) begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 120 nettó HUF/kg 
4) részszempont: ajánlati ár elektromos hulladékok begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 0 nettó HUF/kg 
5) részszempont: Fizetési határidő (30nap + 30 nap, maximum összesen 60 nap) 
6) részszempont: Telephelyeken képződött veszélyes hulladékok szállítási határideje a 
bejelentést követően (1-3 munkanap): 3 munkanap 
 
Az ajánlattevők ajánlatai megfeleltek a Kbt. alapján az ajánlattételi felhívásban 
megfogalmazott pénzügyi, gazdasági-, és műszaki alkalmassági követelményeknek, és 
érvényességi feltételeknek. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):  

     Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A 
részszempont

ok 

Multigrade 

Környezetvédel

mi Kft. 

Fővárosi 

Településtisztasági 

és Környezetvédelmi 

Kft. 

Design Kft. 

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelés

i 

pontszá

m 

Értékelé

si 

pontszá

m és  

súlyszá

m  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

  ajánlati ár 

(HUF) 

veszélyes és 

nem veszélyes 

hulladékok, 

begyűjtésére, 

elszállítására 

és 

ártalommentes 

10 

 9,64  96,37  10,00  100,00  3,65 36,52  



3 

elhelyezésére: 

  ajánlati ár 

(HUF)  

bontott 

szigetelőanyag 

és építési 

törmelék 

begyűjtésére, 

elszállítására 

és 

ártalommentes 

elhelyezésére: 

25 

 10,00  250,00  9,14  228,52  3,99 99,63  

   ajánlati ár 

(HUF)  

fűtőművi 

regenerátum 

(sólé) 

begyűjtésére, 

elszállítására 

és 

ártalommentes 

elhelyezésére 

50 

 10,00  500,00  9,40  470,00  2,05  102,50 

  ajánlati ár 

(HUF) 

elektromos 

hulladékok 

begyűjtésére, 

elszállítására 

és 

ártalommentes 

elhelyezésére: 

5 

 10,00  50,00  9,84  49,19  9,85  49,24 

  Fizetési 

határidő (nap) 
1 

 10,00  10,00  4,00  4,00  10,00  10,00 

  Telephelyeken 

képződött 

veszélyes 

hulladékok 

szállítási 

határideje a 

bejelentést 

követően 

(munkanap) 

9 

 10,00  90,00  4,00  36,00  1,00  9,00 

  A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

    996,37    887,71    306,88 
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pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
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: 
Az ajánlati árak bírálati szempontok esetében: arányosítással az alábbiakban megadott 
képlet szerint: 
P = ((A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) +P min) x súlyszám, 
ahol: P: a kapott pontszám 
A legjobb: a legalacsonyabb érték 
A vizsgált: az adott pályázó által ajánlott érték 
P max: adható pontszám maximuma 
P min: adható pontszám minimuma 
Súlyszám: eljárást megindító felhívás IV.2.1. pontja szerintiek 
 
A fizetési határidő bírálati szempont esetében: 
P = ((Avizsgált / Alegjobb) x (P max – P min)+ P min) x súlyszám, 
ahol: P: a kapott pontszám 
A legjobb: a legmagasabb érték 
A vizsgált: az adott pályázó által ajánlott érték 
P max: adható pontszám maximuma 
P min: adható pontszám minimuma 
Súlyszám: eljárást megindító IV.2.1. pontja szerintiek 
 
Szállítási határidő bírálati szempont esetében:pont hozzárendelés módszerével az alábbiak 
szerint: 
1 munkanap 10 pont; 2 munkanap 4 pont; 3 munkanap 1 pontot ér. 
Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket megszorozza a súlyszámmal. 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok 
szorzatainak összege a legmagasabb.  
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Multigrade Környezetvédelmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.)  
1) részszempont: ajánlati ár veszélyes és nem veszélyes hulladékok, begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 1907 nettó HUF/kg 
2) részszempont: ajánlati ár bontott szigetelőanyag és építési törmelék begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 99,50 nettó HUF/kg 
3) részszempont: ajánlati ár fűtőművi regenerátum (sólé) begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 14 nettó HUF/kg 
4) részszempont: ajánlati ár elektromos hulladékok begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: -170 nettó HUF/kg 
 
Fenti ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
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ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.) 
1) részszempont: ajánlati ár veszélyes és nem veszélyes hulladékok, begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 1830 nettó HUF/kg 
2) részszempont: ajánlati ár bontott szigetelőanyag és építési törmelék begyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére: 110 nettó HUF/kg 
3) részszempont: ajánlati ár fűtőművi regenerátum (sólé) begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 15,- nettó HUF/kg 
4) részszempont: ajánlati ár elektromos hulladékok begyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére: 10,- nettó HUF/kg+ ÁFA azaz 12,70 bruttó HUF/kg 
 
Fenti ajánlattevő a nyertes ajánlattevőt követően az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tette. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ADR 
tanácsadó, Hulladékkezelés 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ASA Mo. 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (hulladék kezelés) 11% 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2013. 08. 13. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2013. 08. 22. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. 08. 09. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. 08. 09. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: --- 
 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: --- 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 
 
21.* Az összegezés javításának indoka: --- 
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22.* Az összegezés javításának időpontja: --- 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 
 
24.* Egyéb információk: 
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
szerint az FTSZV Kft. nem tartozik a Kkvt hatálya alá és Multigrade Környezetvédelmi Kft. 
középvállalkozás. 


