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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, 
Kalotaszeg u. 31.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
XV. kerület Széchényi úti Tanuszoda és Iskola, mint új hőfogyasztó, 2xDN100/O225 -ös 
PN25 névleges nyomású acél haszoncsöves távhő bekötővezetékének kivitelezése az XV. 
kerület Wesselényi utcai új 2xDN600/O800 –as távhővezeték CS1-jelű csomópontjának 
(XV. kerület Wesselényi utca és Vasutastelep utca találkozása) 11,2 méteres szárhossza 
és a XV. kerület Széchényi úti Tanuszoda és Iskola hőközpontjainak csatlakozási 
pontjai. A vállalkozási szerződés tárgya a távhővezeték építése, amely magában foglalja 
az új távhővezetékek építését, aknában történő szerelvénycseréket, a kapcsolódó bontási 
munkákat, a szükséges távvezetéki előreszigetelt csövek és szerelvények biztosításával, és 
/vagy gyártásával. Vállalkozó feladata az utószigetelési munkálatok elvégzése, és a 
szereléshez szükséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztosítása és az eredeti 
állapotnak megfelelően a munkaterület helyreállítása is. 
510 nyomvonalfolyóméter 2xDN100/O225 -as közvetlenül földbe fektethető előreszigetelt 
távhővezeték építése és kapcsolódó munkái. 
Az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben ajánlatkérő a szerződésben 
foglalt ellenszolgáltatás 5 %-a értékű tartalékkeretet köt ki. 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, 
harmadik része szerinti nyílt eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-8385/2014; 2014.05.05. 
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): 5 (Öt) 
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, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 

1. Ajánlattevő:  
Neve (megnevezése): Terra-21 Kft. 
Székhelyének címe: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34. 

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlattételi ár)* 59.862.747,- Ft 



ÁFA 16.162.942,- Ft 

Bruttó Vállalkozói díj 76.025.689,- Ft 

 
2. Ajánlattevő:  

Neve (megnevezése): TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 
Székhelyének címe: 1118 Budapest, Torbágy u. 13. IV. 13. 

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlattételi ár)* 59.594.960,- Ft 

ÁFA 16.090.639,- Ft 

Bruttó Vállalkozói díj 75.685.599,- Ft 

A benyújtott ajánlatok a műszaki szakértői véleményeket is figyelembe véve a 
hiánypótlásokkal értékelve érvényesek, megfelelnek az Ajánlati felhívásban, az 
Ajánlati Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
alkalmassági feltételeknek és kizáró ok az ajánlattevőkkel szemben nem 
merült fel. 
 

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

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

 Az elbírálás A részszempontok          
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

         
                 
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: - 

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



 
I. FORCE Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. 
1. A Kbt. 80. § (3) szerint: nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 
esik (Kbt. hatálya alá eső ajánlatkérők adatszolgáltatási kötelezettségei). 
Ajánlattevő erre tekintettel nem adott felvilágosítást, hogy az ajánlatának 20. 
oldalán található referenciatáblázatban szereplő adatok tekintetében, mely 
adatokat kívánja üzleti titoknak minősíteni. 
2. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3.) pontjának M1) részében kérte a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben teljesített 
legjelentősebb acél haszoncsöves csővezeték - kivitelezési munkáknak a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással történő ismertetését a 310/2011 
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint, megadva legalább a 
következő adatokat: - a teljesítés ideje (év hó-tól év hó-ig) és helyét és a sikeres 
műszaki átadás-átvétel időpontját (év hó), - a szerződést kötő másik fél 
megnevezése, - a referenciát adó nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét 
(telefonszám vagy e-mail cím), a teljesített építési beruházás ismertetését, az 
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal - 
az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF), - annak megjelölését, hogy a 
teljesítésben, mint fővállalkozó vagy mint közös ajánlattevő/konzorciumi tag 
vett-e részt, utóbbi esetben a saját teljesítése %-os mértékét, - a szerződést kötő 
másik fél nyilatkozatát annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A műszaki- szakmai 
alkalmassági minimumkövetelmény M1). pontjában meghatározott értékekre 
utaló adatok ismertetését oly módon kell megtenni, hogy azok összevethetőek 
legyenek az alkalmassági kritériumokkal.  
Ajánlattevő ajánlatának 59. oldalán csatolt referenciaigazolásban nem került 
megjelölésre a műszaki átadás-átvétel időpontja, melyre vonatkozóan a 
felhívás ellenére hiánypótlást sem nyújtott be, így a referencia igazolás nem 
felel meg az ajánlattételi felhívás előírásainak, továbbá az alkalmasság 
igazolására vonatkozó megfelelősége nem állapítható meg. 
3. Ajánlatkérő előírta, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés 
megállapításához szükséges részletezettségű (amelyből egyértelműen 
megállapítható az előírt szakmai gyakorlat megléte), a szakemberek által 
sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajzát köteles ajánlattevő csatolni. A szakmai 
önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a 
szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények 
előírnak.  
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírta, hogy a szakmai önéletrajzban a 
szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, ezért 
Ajánlattevőnek hiánypótlásában kellett volna csatolnia az ajánlata üzleti titkot 
tartalmazó melléklet 138-142 oldalán, valamint 120-121. oldalán, 75-77 oldalán 
szereplő önéletrajzokat az előírásoknak megfelelően. Mindemellett üzleti titkot 
tartalmazó melléklet 66-71. oldalán szereplő 81-84. oldalán, és 100-104. oldalán 
található önéletrajzban kérjük megjelölni a bevont szakemberek jelenlegi 
beosztását. 
Ajánlattevő nem nyújtott be a fentiek szerinti hiánypótlást, így a műszaki 
szakmai alkalmassága igazolása a szakemberek tekintetében nem felel meg az 
ajánlattételi felhívás előírásainak. 



4. Ajánlattevő ajánlatában a részletes árajánlat (költségvetés) nem tartalmazta 
a 62-210-002-001-56-00980/M tételt, illetve az összesen ajánlati ár sorát. 
Ajánlattevő a felhívás ellenére nem nyújtott be hiánypótlást a költségvetésre 
vonatkozóan, így az nem felel meg az ajánlattételi felhívás előírásainak. 
 
II. Kraftszer Kft. 
1. Nyílt eljárás tekintetében ajánlattevő nyilatkozott a Kbt. 60. § (3) bekezdése 
tekintetében, ennek ellenére a szerződéstervezethez véleményeket fűzött. 
Ajánlatkérő felvilágosítást kért az ellentmondás feloldása érdekében. 
Ajánlattevő a válaszában ismét kijelentette, hogy a szerződéssel kapcsolatban 
az ajánlatának 153-158. oldalán tett módosítási javaslatait fenntartja, azokat 
későbbi tárgyalások során kell véglegesíteni. A Kbt. 83. § (3) bekezdése alapján 
a nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. 
Az Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre adott válaszában megerősítette, hogy a 
szerződét nem fogadja el, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció, valamint a Kbt. előírásainak. 
2. Ajánlattevő által a hiánypótlásban csatolt referencia igazolások nem felelnek 
meg az ajánlati felhívás és a hiánypótlási felhívás előírásainak, mert azok nem 
tartalmazzák az alkalmasság igazolására bemutatott munkák 
ellenszolgáltatásának összegét. A referencia igazolásban nem megfelelő az 
alkalmasság igazolására bemutatott munkákon túli feladatok 
ellenszolgáltatásának egy összegben történő közlése, mert azáltal az 
alkalmassági feltétel nem igazolható. 
 
III. PENTA Industry Kft. 
1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3.) pont M1). pontban 
minimumkövetelményként előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha: az 
eljárásban műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, 
ha: M1). nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított megelőző 5 évben összesen legalább 2 db szerződésszerűen befejezett 
(átadott-átvett), minimum DN100 méretű és PN25 névleges nyomású acél 
haszoncsöves csővezeték létesítését-építését és a beépített anyagok biztosítását 
is magában foglaló kivitelezési munkáról szóló, a szerződést kötő másik fél 
által kiadott igazolás alapján szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melyek összesen elérték az 200 nyomvonal folyóméter hosszúságot és legalább 
az 30 millió forint értéket.  
Ajánlattevő előírta, hogy a meghatározott értékekre utaló adatok ismertetését 
oly módon kell megtenni, hogy azok meglapíthatóak legyenek:  
Ajánlattevő ajánlatának 31. oldalán csatolt referencianyilatkozatból nem 
állapíthatóak meg az előírt adatok: meghatározott értékekre utaló adatok 
ismertetését oly módon kell megtenni, hogy azok összevethetőek legyenek az 
alkalmassági kritériumokkal. 
Az ajánlat 29-30. oldalán szereplő táblázatban Ajánlattevő csak 1 referenciát 
jelölt meg, mely az előírt minimumkövetelményeknek (PN25 névleges 
nyomású) nem felel meg, ezért Ajánlatkérő hiánypótlási felhívásban kérte, 
hogy Ajánlattevő a felhívás III.2.3.) pont M1). pontban előírt 
minimumkövetelményeknek megfelelően, az előírt igazolási mód szerint 
igazolja ajánlattevő az alkalmasságát. 
Ajánlattevő hiánypótlásában csatolt referencia igazolások nem felelnek meg az 
ajánlattételi és a hiánypótlási felhívásnak. A Sz. T. Kft. igazolásából nem 
állapítható meg a DN100 méretet elérő vagy meghaladó vezeték hossza, illetve 
a névleges nyomás értéke, a N.-BAU …. Kft. referencia igazolásából pedig nem 



állapítható meg az épített vezetékek hossza, mérete és névleges nyomása, 
illetve a gépészeti szerelések tartalma. 
2. Ajánlatkérő előírta, hogy a szakemberek tekintetében az ajánlathoz csatolni 
kell az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához szükséges 
részletezettségű (amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai 
gyakorlat megléte), a szakemberek által sajátkezűleg aláírt szakmai 
önéletrajzot. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az 
adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági 
minimumkövetelmények előírnak. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is 
előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap 
részletezettséggel kerüljön ismertetésre: 
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívásában kérte csatolni a felhívásban előírtaknak 
megfelelően Betes Károly szakmai önéletrajzát. 
Az alkalmasság igazolására becsatolt H. József önéletrajz nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban előírtaknak, abban a szakmai gyakorlat nem év/hó 
bontásban szerepel. 
 

1. Ajánlattevő:  
Neve (megnevezése): Kraftszer Kft. 
Székhelyének címe: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlattételi ár)* 94.196.791 HUF 

ÁFA  

Bruttó Vállalkozói díj  

 
A Kraftszer Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

2. Ajánlattevő:  
Neve (megnevezése): PENTA INDUSTRY Kft. 
Székhelyének címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlattételi ár)* 56.223.790,- Ft 

ÁFA 15.180.423,- Ft 

Bruttó Vállalkozói díj 71.404.213,- Ft 

 
A PENTA Industry Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

3. Ajánlattevő:  
Neve (megnevezése): FORCE Építőipari Tervező és Kivitelező Kft. 
Székhelyének címe: 1107 Budapest, Basa utca 20. 

 

 Ajánlat (Ft-ban) 



Nettó Vállalkozói díj (ajánlattételi ár)* 60.041.952,- Ft 

ÁFA 16.211.327,- Ft 

Bruttó Vállalkozói díj 76.253.279,- Ft 

 
A FORCE Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

1. Ajánlattevő:  
Neve (megnevezése): TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 
Székhelyének címe: 1118 Budapest, Torbágy u. 13. IV. 13. 

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlattételi ár)* 59.594.960,- Ft 

ÁFA 16.090.639,- Ft 

Bruttó Vállalkozói díj 75.685.599,- Ft 

 
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 

  Kiválasztásának a részletes indoklása: 
A TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. ajánlata teljes körűen 
megfelel az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat érvényes.  
1.) Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági szempontból megfelel az Ajánlati 

felhívásban meghatározott feltételeknek.  
2.) Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból megfelel az Ajánlati 

felhívásban meghatározott feltételeknek. 
3.) Az ajánlat egyéb szempontból is megfelel az Ajánlattételi felhívásban 

és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.  
4.) Az ajánlattevővel illetve az ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 

74 § (1) és (2) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok 
egyike sem, így az ajánlat érvényes és az ajánlattevő alkalmas az 
adott feladat elvégzésére, így az ajánlat részt vehet az Ajánlati 
felhívásban meghatározott értékelési szempont szerinti 
értékelésében. 

5.) Az ajánlattevő által megjelölt ajánlati ár a gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethető és reális, fedezetet nyújt a szerződés teljesítésére. 

 
- Az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

érvényes ajánlatot nyújtotta be a közbeszerzési eljárásban, és az 
ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 



mélyépítési munkák; gépészeti szerelési munkák; aszfaltozási munkák; sajtolási 
munkák; talajtömörségi mérések végzése; radiografiai vizsgálatok végzése. 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
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:- 
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: 2014. július 
03. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. július 
13. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. június 12. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. július 03. 
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. 
 


