
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:  

1. részajánlat: 

• XIII. Visegrádi utcai DN200-as és DN150-es elosztóvezeték felújítása az A006020 (68-2-0370) jelű akna és az 
A005908 (68-2-2890) jelű akna utáni Isoplus végpont közötti szakaszon, kb. 550 nyvfm DN200-as, és 135 nyvfm 
DN150-es előreszigetelt vezetékkel, az összes akna gépészeti és építészeti átalakításával, javításával. A 
vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is magában foglalja. II. Pinceszer úti kazánház 
által ellátott épületek DN40-DN100-as szekunder fűtési vezetékeinek (77-es vezetékegység) felújítása a 
kazánháztól az épületekig teljes hosszban kb. 80 nyvfm DN100-as, 90 nyvfm DN80-as, 230 nyvfm DN65-ös, 45 
nyvfm DN50-es, és 25 nyvfm DN40-es előreszigetelt vezetékkel. 

• Budapest III. Vörösvári út alatti közműalagútban vezetett DN400 távfűtő vezeték kiváltása, védőcsöves 
átvezetéssel a 26-2040 jelű aknától a 26-2025 jelű akna utáni meglévő vb. védőcsatornában vezetett távfűtési 
vezeték szakaszig, a Vörösvári út alatt műanyag védőcsöves átvezetéssel. II. szakasz. 

• XV. Erdőkerülő utcát keresztező DN150-es elosztóvezeték felújítása az A006732 (52-2-03830) és az A006733 
(52-2-3840) jelű aknák közötti szakaszon kb. 130 nyvfm DN150-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel a kiviteli tervek szerint. 

• XV. Drégelyvár u. 57. P001279 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének felújítása az A006935 (49-2-0120) 
jelű aknától kb. 58 nyvfm 1-szeresen erősített szigetelésű DN40-es előreszigetelt vezetékkel. 

• XI. Bertalan L u. - Budafoki úti DN150-DN250-es Isoplus elosztóvezeték felújítása az A001020 (25-2-3402) és az 
A008143 (25-2-3419) jelű aknák közötti szakaszon kb. 80 nyvfm DN250-es és 120 nyvfm DN150-es 
előreszigetelt vezetékkel, továbbá a Bertalan L. u. 5. P002980 jelű fogyasztó DN200-as, a Bertalan L. u. 11. 
P000662, a Bertalan L. u. 13. P001174, a Bertalan L. u. 15. P000346, a Bertalan L. u. 17. P000862, a Bertalan L. 
u. 19. P000345, a Budafoki út 10/a P000923, a Budafoki út 31. P001482, a Budafoki út 33 P002537 és a 
Budafoki út 39. P002213 jelű fogyasztók DN50-es, DN65-ös, és DN80-as bekötővezetékeinek felújítása kb. 165 
nyvfm DN200-as előreszigetelt vezetékkel, 17 nyvfm DN80-as, 45 nyvfm DN65-ös, és kb. 55 nyvfm DN50-es 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást megelőzően, valamint a 25-2-3415 jelű 
akna fixponti acélszerkezetének, és a mozgó lebúvónyílás cseréje. 

• XI. Budafoki út 34. előtt az utat keresztező DN250-es védőcsöves vezeték felújítása az A000193 (25-2-3920) és 
az A000194 (25-2-3925) jelű aknák közötti szakaszon kb. 15 nyvfm DN150-es előreszigetelt vezetékkel, 
üvegszál erősítésű műanyag védőcsőbe helyezve, az útfelújítást megelőzően, továbbá a 3920 jelű aknában 
födémjavítás 1 m2, és oldalfaljavítás 0,5 m2. XI Budafoki út - Október huszonharmadika u. sarkán a DN400-as 
gerincvezeték felújítása az A000116 (25-2-2605) és az A000117 (25-2-2610) jelű aknák közötti szakaszon kb.16 
nyvfm DN400-as előreszigetelt vezetékkel az útfelújítást megelőzően, továbbá a 2610 jelű aknában födémjavítás 
1 m2. 

2. részajánlat: 

• IX. Vágóhíd utcai DN400-as előremenő, és DN500-as visszatérő gerincvezeték felújítása az A001724 (05-2-
0230) jelű aknától az előremenő vezetéket az A012257 (05-2-0325) jelű elágazási csomópontig, a visszatérő 
vezetéket az A001737 (05-2-2400) jelű aknáig tartó szakaszon kb. 485 illetve 516 fm DN500-as előreszigetelt 
vezetékkel, tervezéssel, az aknák építészeti és gépészeti szakipari javításával és a régi gőzvezetékek 
elbontásával együtt. A vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is magában foglalja.  

• X. Somfa utcai DN500-as gerincvezeték felújítása az A018073 (34-2-00002) és az A003085 (33-2-0070) jelű 
aknák közötti szakaszon kb. 630 nyvfm DN500-as előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást megelőzően. A 
vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is magában foglalja. Az első ütemben (az út- 
és villamospálya felújítással érintett) Fertő u. melletti szakasz (350 nyvfm) kerül felújításra 2014-ben. 33-2-0030 
és 33-2-0040 aknák megszüntetésével és új aknák építésével. 

• X. Bihari u. 6. P002741 jelű fogyasztó DN150-es, és a Balkán u. 4-18. P001522 jelű fogyasztó DN125-ös 
bekötővezetékeinek felújítása az A003090 (33-2-4320) jelű aknától kb. 80 nyvfm DN100-as, kb. 20 nyvfm DN80-
as, és kb. 130 nyvfm DN65-ös 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, valamint az üzemen 
kívülre kerülő vezeték műtárgyainak elbontásával. 



• X. Halom utcai DN125-ös vezeték felújítása az A002465 (34-2-2570) és az A002466 (34-2-2580) jelű aknák 
közötti szakaszon, kb. 105 nyvfm DN80-as 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel a kiviteli 
tervek szerint. 

3. részajánlat: 

• XVIII. Nefelejcs utcai DN300-as Kelit gerincvezeték felújítása az A002317 (35-2-0015) és az A002318 (35-2-
0040) jelű aknák közötti szakaszon, kb. 195 nyvfm DN300-as előreszigetelt vezetékkel,  

• XIX. Csokonai utcában DN150-es vezeték felújítása az A002186 (59-2-5510) jelű akna és az A002196 (59-2-
5520) jelű objektum (P001777 jelű fogyasztó épület fala) közötti szakaszon kb. 32 nyvfm DN100-as 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az aknában lévő 2 db DN150-es karimás DKG szerelvény DN100-
as szerelvényre történő cseréjével együtt, továbbá a DN50-es vezeték felújítása az A002186 (59-2-5510) jelű 
akna és az A015088 (59-2-6315) jelű objektum (P002027 és P002485 jelű fogyasztók épület fala) közötti 
szakaszon, a Csokonai u. 3. P003009 jelű fogyasztó bekötővezetékével együtt kb. 50 nyvfm DN40-es és kb. 80 
nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékke a kiviteli tervek szerintl. 

• XXI. Táncsics M. u. 59-65. P001618 jelű fogyasztó DN125-ös bekötővezetékének, és volt kapcsolt épületeinek 
primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújítása az A003157 (39-2-0170) jelű aknától a Táncsics M. u. 36-
46. P003846 jelű fogyasztó DN65-ös ISOPLUS bekötővezetékéig kb. 100 nyvfm DN80-as 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, majd onnan az áramlási irányt megfordítva, felhasználva a DN65-ös 
Isoplus vezetéket az A003251 (39-2-07732) jelű aknáig, onnan pedig tovább a Táncsics M. u. 59-65. P001618, a 
Táncsics M. u. 60-66. P003848, és a Táncsics M. u. 48-58. P003847 jelű fogyasztók felé kb. 70 nyvfm DN40-es 
1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, a szükséges hőközponton belüli átalakítással együtt. 

• XXI. Áruház téri DN150-es vezeték felújítása az A003427 (39-2-4020) és az A003428 (39-2-4025) jelű aknák 
közötti szakaszon kb. 50 nyvfm DN150-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, továbbá a 
4025-ös akna födémcseréje. 

 
3. A választott eljárás fajtája: 289/2011 Kormányrendelet 11§ (1) d. pontja alapján keretmegállapodás terhére indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. 
 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismer tetése:  
Eljárást megindító hirdetmény: 2013/S 211-366782 (Európai Unió Hivatalos Lapjában); KÉ-18165/2013 (Közbeszerzési 
Értesítőben) A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény közzétételének napja: 2013. október 
30.(Európai Unió Hivatalos Lapjában) 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és közzétételének 
napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2014.04.16 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 
I. b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség i ndoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre  tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadás a, hogy 
az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsopor tosításra:  Kbt. 76§ (1) c. alapján, azaz egyik ajánlattevő sem tett 
az ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: igen 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):   
1. részajánlat: 5 
2. részajánlat: 6 
3. részajánlat: 6 
 
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, 
elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

1. Ajánlati ár: 

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

……..% 

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



1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) ……..nettó Ft/óra 

1.4. Mélyépítési anyagok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest 
biztosított 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 nem1) 

…….. 

1. részajánlat: 
- Colas Alterra Zrt. 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. Ajánlata érvényes, megfelel a kiírásban rögzített 

elvárásoknak 
- Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20.. Ajánlata érvényes, megfelel a 

kiírásban rögzített elvárásoknak 

ajánlattevő 

1. ajánlati ár  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 

1.1. Ajánlatkérő 
által 

meghatározott 
egyéb gépészeti 

anyagok 
bázisárához 

képest biztosított 
kedvezmény 
mértéke (%) 

1.2. 
Gépészeti 

rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 

1.3. Mélyépítés 
rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 

1.4. Mélyépítési 
anyagok 

ajánlatkérő által 
meghatározott 

bázisárhoz 
képest biztosított 

kedvezmény 
mértéke (%) 

százalék mértéke nettó Ft nettó Ft százalék mértéke igen vagy nem 

Colas -18,00 7995,00 6780,00 -10,00 igen 

Force  -18,10 7488,00 6492,00 -10,40 igen 

 

2. részajánlat:  

- Colas Alterra Zrt. 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. Ajánlata érvényes, megfelel a kiírásban rögzített 
elvárásoknak 

- Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20. Ajánlata érvényes, megfelel a kiírásban 
rögzített elvárásoknak 

- Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. Ajánlata érvényes, megfelel a 
kiírásban rögzített elvárásoknak 

 
ajánlattevő 1. ajánlati ár  2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a 

keretmegállapodás teljesítése idején 

                                                           

1 vagy csak az „igen” vagy csak a „nem” választ kérjük beírni az üres rubrikába 



1.1. Ajánlatkérő 
által 

meghatározott 
egyéb gépészeti 

anyagok 
bázisárához 

képest biztosított 
kedvezmény 
mértéke (%) 

1.2. 
Gépészeti 

rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 

1.3. Mélyépítés 
rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 

1.4. Mélyépítési 
anyagok 

ajánlatkérő által 
meghatározott 

bázisárhoz képest 
biztosított 

kedvezmény 
mértéke (%) 

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 

százalék mértéke nettó Ft nettó Ft százalék mértéke igen vagy nem 

Colas -18,00 7390,00 6250,00 -10,00 igen 

Force  -18,20 8195,00 6970,00 -10,50 igen 

Sade -18,50 8200,00 7500,00 -9,50 igen 

 
3. részajánlat:  

- Colas Alterra Zrt. 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. Ajánlata érvényes, megfelel a kiírásban rögzített 
elvárásoknak 

- Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20. Ajánlata érvényes, megfelel a kiírásban 
rögzített elvárásoknak 

- Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. Ajánlata érvényes, megfelel a 
kiírásban rögzített elvárásoknak 
 

ajánlattevő 

1. ajánlati ár  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 

1.1. Ajánlatkérő 
által 

meghatározott 
egyéb gépészeti 

anyagok 
bázisárához 

képest 
biztosított 

kedvezmény 
mértéke (%) 

1.2. Gépészeti 
rezsióra díja 
(nettó Ft/óra) 

1.3. Mélyépítés 
rezsióra díja (nettó 

Ft/óra) 

1.4. Mélyépítési 
anyagok 

ajánlatkérő által 
meghatározott 

bázisárhoz 
képest 

biztosított 
kedvezmény 
mértéke (%) 



százalék 
mértéke 

nettó Ft nettó Ft 
százalék 
mértéke 

igen vagy nem 

Colas -18,00 7995,00 6780,00 -20,00 igen 

Force  -18,20 8220,00 6930,00 -20,50 igen 

Sade -15,00 7450,00 6550,00 -0,50 igen 

 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként)  

1. Ajánlati ár: súlyszám 100 

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

súlyszám: 10 

1.2 Gépészeti rezsióra díja (nettó Ft/óra) súlyszám: 30 

1.3. Mélyépítés rezsióra díja (nettó Ft/óra) súlyszám: 30 

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

súlyszám: 30 

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

súlyszám : 1 

 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:   
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 Az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az 11 pont szerinti 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 Ft-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 = (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 Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) 
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 
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 : - 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
- TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 1118 Budapest Torbágy utca 13. 
- Terra-21 Kft. 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 34. 
- Pannon Nívó Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59 

 
Ajánlattevő Tectum Kft, Terra-21 Kft és Pannon Nívó Zrt. egyetlen Felolvasólapot nyújtott be melyen nem szerepelteti 
hogy melyik részajánlatra vonatkoztatva teszi ajánlatát.  A Kbt. 67. § (7)-(8) bekezdése kimondja, hogy a hiánypótlás vagy 
a felvilágosítás megadása nem járhat a 2.§ (1)-(4) bekezdésben foglalt alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség 
megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. Továbbá, 
hogy mindettől eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.  

Figyelemmel a fentiekre a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő tájékoztatta a Tectum Kft, 
Terra-21, Pannon Nívó Zrt. ajánlattevőket arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatuk érvénytelen a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel mert egyéb módon nem felelnek meg az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : - 
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 : - 



b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
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 telj esítésében 
a megjelölt alvállalkozók közre fognak m űködni : 
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 me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja :- 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja :  
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014.05.19 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014.05.20 
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. 
 


