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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

Postai cím: Kalotaszeg utca 31. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1116 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „2016. évi hőközpontos munkákhoz szükséges szivattyúk 
beszerzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

A FŐTÁV Zrt. a modul rendszerű új hőközpontjainak gyártásához illetve hőközpontjaiban üzemelő 
fűtési és használati melegvíz szivattyúk tervezett cseréire nagyobb mennyiségű szivattyú egyszerre 
történő beszerzésével szándékozik felkészülni, keretszerződés keretében. A beszerzendő szivattyúk 
fűtési, használati melegvíz célú keringtető szivattyúk, melyek kialakítása is különbözik a feladatnak 
megfelelően. 
A nyertes ajánlattevő feladata a szerződés tárgyát képező szivattyúk beszerzése és leszállítása a 
FŐTÁV Zrt. részére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen szerződés beállítási, üzembe-helyezési, 
üzemeltetési feladatokat nem foglal magában, a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 
kizárólag a szivattyúk tulajdonjogának átruházására és Ajánlatkérő részére történő átadására terjed 
ki, az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezet rendelkezéseinek megfelelően. 
A jelen szerződés keretében beszerzendő pontos szivattyú-típusokat és azok tervezett darabszámát 
az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
 
A keretszerződés hatálya annak időtartamáig (szerződéskötéstől számított 18 hónap) illetve az adott 
részajánlati körben kötött keretszerződés keretösszegének kimerüléséig tart, mely keretösszegek az 
alábbiak: 
 
Keretösszeg: összesen nettó 203.000.000,- Ft 
 
Az egyes részajánlatokon belül szereplő szivattyú-típusokból és méretekből beszerzendő 
mennyiséget, illetve az elvárt műszaki paramétereket az alábbiakban megfogalmazott 
követelmények, továbbá az ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és 
ajánlattételi táblázat (excel) tartalmazza.  
- A megajánlott szivattyúk maximális/közepes/minimális munkaponti nyomáskülönbsége (kPa) 
tekintetében Ajánlatkérő lehetővé teszi az Ajánlatkérő által (a dokumentáció részét képező excel 
táblázatokban) megadott értékektől való eltérés lehetőségét, 2%-os mértékben, kizárólag negatív 
irányba. Ajánlattevő - az előbbiek ellenőrzése érdekében - azonban köteles feltüntetni a kitöltött 
ártáblázatokban az általuk megajánlott szivattyúk fent hivatkozott műszaki paramétere szerinti 
tényleges vállalását. 
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- A saját gyártású modul hőközpontok szivattyúinak (betűvel jelölt csoportok) beépítési hosszára nincs 
megkötés. 
- A meghibásodási és a tervezett cserék megajánlott szivattyúk (számmal jelölt csoportok) beépítési 
hossza nem lehet nagyobb, mint a dokumentáció részét képező excel-táblázatokban rögzített érték. 
Rövidebb beépítési hosszt Ajánlatkérő elfogad, de a nedves tengelyű szivattyúknál ez esetben meg 
kell ajánlani a szükséges passzdarabot is, és ezek árait a szivattyúk árával együtt kell az ajánlattételi 
táblázatban feltüntetni. A karimás szivattyúk lehetnek a megadott maximális beépítési hossznál 
rövidebbek.  
- Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő kötelezettsége beállítási, üzembe-helyezési feladatokra 
nem terjed ki, mivel ezen feladatokat Ajánlatkérő fogja elvégezni, az egyes szivattyúk leszállítási 
időpontjának pontos nyilvántartása érdekében Ajánlatkérő előírja, hogy a keretszerződés időtartama 
alatt szállított egyes szivattyúk pontos szállítási idejét (év/hónap/nap) valamilyen egyszerű, de nem 
módosítható módon (pl.: matrica felragasztása) a leszállított összes szivattyún tüntesse fel a nyertes 
ajánlattevő az átadáskor. 

 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  Második Rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. § alapján 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 2016/S 055-091165 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 2919/2016 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 - 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: [1] Elnevezés: Fűtési szivattyúk A csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Három (3) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

133.676.477.- Ft 

 
2. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

122.578.129.- Ft 

 
Alkalmasságuk indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevők ajánlatukban valamint hiánypótlásukban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlatuk érvényes, és az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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: 

    



4 

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

122.578.129.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

133.676.477.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlatot követő, 
második legalacsonyabb életciklus-költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

1. A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. (1) 
bekezdés d) valamint e) pontja alapján az 1. rész tekintetében érvénytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést, továbbá az ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Részletes indokolás: 
 

Ajánlatkérő 2016. május 6. napján a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő 
számára hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést és indokolás-kérést bocsátott ki az alábbiak 
tekintetében, 2016. május 17. napján 10:00 órai teljesítési határidővel, mely határidőt 2016. május 
12. napján Ajánlatkérő meghosszabbított 2016. május 19. napján 10:00 órára. 
 
1. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (ESPD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá” 
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatvány III. rész C) pontjában (az ajánlat 18. 
oldalán) nem válaszolta meg a következő kérdést: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?” 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek III. rész C) pontjában ajánlattevő megválaszolja a következő kérdést 
is: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel?”. 
 
2. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.2.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó (fűtési és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából 
származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész B) 2a) pontjában nem az előző három lezárt üzleti 
éve szerinti árbevételt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 2015. évi beszámolója még 
nem került közzétételre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon, megállapítható, hogy az ajánlattevő 
2015. évi üzleti éve még nem került lezárásra, így az ajánlattevő felhívás feladását megelőző három 
üzleti évének a 2012., 2013. és 2014. üzleti évek minősülnek. Előbbiek miatt az ajánlattevőnek az 
ESPD fent hivatkozott pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételről kell nyilatkoznia. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
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formanyomtatványát, melynek IV. rész B) 2a) pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről nyilatkozik az ajánlattevő. 
 
3. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.3.) pontja szerint: 
„A referencia-igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
• a szállítás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható 
legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész C) 1b) pontjában (ajánlat 24-25. oldalán) a 
referenciaként bemutatott szállítások tárgyát nem olyan módon adta meg, hogy a megadott adatokból 
megállapítható lenne az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés, mivel a 
referenciákat bemutató táblázatok valamennyi sorában csupán „szivattyú” szerepel a szállítás 
tárgyaként. Így a referenciákat bemutató táblázat tartalmából nem állapítható meg, hogy azok fűtési 
és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából származtak-e. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész C) 1b) pontjában az ajánlattevő megjelöli a referenciaként 
bemutatott szivattyúk típusát, vagy a táblázatot akként kiegészíti, hogy abból megállapítható legyen, 
hogy a bemutatott referenciák fűtési és használati melegvíz-szivattyúkra vonatkoznak. 
 
4. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 123-124. oldalán található tanúsítványok fordítása a 125-126. oldalon 
megtalálható, azonban az ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás fenti pontja szerinti 
nyilatkozatot a felelős fordításról, mely szerint a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlati felhívás VI.3.7.) pontja szerinti, az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást 
végző személy nyilatkozatát arról, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát.  
 
5. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordításalatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 66-68. oldalán angol nyelvű műszaki adatlapok találhatóak, melyek magyar 
nyelvű fordítását valamint a fordítás helyességéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot azonban nem 
tartalmazza az ajánlat. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlat 66-68. oldalán található dokumentumok hiteles vagy felelős magyar fordítását, valamint felelős 
magyar fordítás esetén az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást végző személy 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
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6. Hiánypótlási felhívás: 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint 
elérhető adatbázisok adatait is.  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése szerint továbbá a III. és IV. Fejezetben feltüntetett 
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági 
szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.  
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatványban nem jelölte meg az alábbi kizáró okok 
fenn nem állásának ellenőrzésére vonatkozó adatbázisok elektronikus elérhetőségét. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek alábbi pontjait az ajánlattevő kiegészíti a releváns nyilvántartások 
alábbi elektronikus elérhetőségének rögzítésével: 

 az ESPD III. rész B) pontjában a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőt: 
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 az ESPD III. rész C) pontjában az alábbi kérdésre: „A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e” […] „Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat:” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a 
következőket:  
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek 

 az ESPD III. rész D) pontjában az alábbi kérdésre: „Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre 
azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak?” […] „Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőket: 
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ 
www.kozrend.hu 

 
7. Felvilágosítás-kérés: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Az ajánlatban található felolvasólap tartalma szerint az ajánlattevő a 4. és 7. rész kivételével 
valamennyi részben nyújtott be ajánlatot. 
Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében, részenként külön-külön nyilatkozzon 
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő által megajánlott szivattyúk közül melyik száraz tengelyű és 
melyik nedves tengelyű, tekintettel arra, hogy ez az ajánlattevő szakmai ajánlatából nem állapítható 
meg egyértelműen.  
 
8. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
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— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Ajánlattevő szakmai ajánlatában található dokumentumokból nem állapíthatók meg a megajánlott 
szivattyúk fordulatszám szabályzóinak előírt kezelési és kijelzési követelményei. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy (valamennyi olyan részben, amelyben 
ajánlatot nyújtottak be) hiánypótlás keretében csatoljon olyan dokumentumot, amelyből egyértelműen 
megállapíthatók a fordulatszám szabályzók előírt kezelési és kijelzési követelményei (típuslap, 
termékleírás stb.). 
 
9. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a maximális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú esetében 
olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a maximális munkapontban. 
 
10. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a minimális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a minimális munkapontban. 
 
11. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A HMV szivattyúk C csoport (3. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik munkapont esetében sem 
olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény felvétele), így az ajánlattételi 
excel táblázatban megadott adat megfelelősége nem ellenőrizhető. 
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Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a HMV szivattyúk C csoport (3. 
részajánlat) keretében a DN80 típusú szivattyú esetében. 
 
12. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, azon belül is a DN50, DN65, DN80 és DN100 
típusú szivattyúk esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik 
munkapont esetében sem olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény 
felvétele), így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adatok megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. 
részajánlat) keretében, a DN50, DN65, DN80 és DN100 típusú szivattyúk esetében. 
 
13. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, a DN80 típusú szivattyú esetében a szakmai 
ajánlatban található jelleggörbe szerint a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3210 W, 
míg az ajánlattételi excel táblázatban a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3150 W. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy a Fűtési szivattyúk 2. csoportjában a DN80 típusú szivattyú esetében melyik érték 
a helyes. 
 
14. Indokolás kérése: 
Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő, az 
értékelési szempontként figyelembe vett életciklus-költség részét képező, az áru megszerzéséhez 
kapcsolódó költség tekintetében benyújtott, alábbi nettó egységárak több mint 20 %-kal 
alacsonyabbak az Ajánlatkérő által előzetesen kalkulált nettó egységárakhoz képest. 
Az alábbi táblázat szerinti tételek esetében az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban szereplő nettó 
egységár 20 %-ot meghaladó mértékben alacsonyabb a bontási jegyzőkönyv mellékletét képező 
tájékoztatásban szereplő összegeknél, melyekre tekintettel indokolás benyújtása szükséges. 

Rész megnevezése 
Szivattyú típusa a csatlakozó 

méret szerint 
Ajánlatkérő által kalkulált 

nettó egységár (Ft) 

1. rész 

32 mm 156 516 

65 mm 355 461 

80 mm 464 681 

Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő felszólította az ajánlattevőt, hogy a fenti tételek esetében indokolja 
meg az ajánlatukban szereplő nettó egységárakat (excel táblázatok 27. sora), és azok 
megalapozottságának megítélése érdekében nyújtsa be az árképzésüket alátámasztó 
dokumentumokat (objektív számszerűsített költségrészletezés, esetleges nyereség-kalkuláció 
összege, gyártási vagy beszerzési költségkimutatások stb.). 
 

A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által meghosszabbított 
határidőig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást, és a teljesítési határidő 
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újabb meghosszabbítására vonatkozó kérelmet sem terjesztett elő. 
 
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy 
a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy 
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni 
az elbírálás során. 
 
Fentiek alapján, Ajánlatkérő a bírálat során a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) 
ajánlattevő ajánlatának eredeti példányát vette figyelembe, és megállapította, hogy 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 1. valamint 4-8. pontjaiban szereplő 
hiányokra/ellentmondásokra tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az 
ajánlattevő ajánlata az 1. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 2. és 3. pontjaiban szereplő hiányokra tekintettel az 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az ajánlattevő ajánlata az 1. rész 
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 14. pontjában szereplő hiányra tekintettel az ajánlattevő 
ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontban szereplő 
hiány miatt az ajánlattevő ajánlata az 1. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen. 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2] Rész száma: [2] Elnevezés: Fűtési szivattyúk B csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Négy (4) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
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A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

74.767.212.- Ft 

 
2. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

61.028.012.- Ft 

 
3. KSB Szivattyú és Armatúra Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

59.928.940.- Ft 

 
Alkalmasságuk indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevők ajánlatukban valamint hiánypótlásukban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlatuk érvényes, és az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
KSB Szivattyú és Armatúra Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

59.928.940.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

61.028.012.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlatot követő, 
második legalacsonyabb életciklus-költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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



13 

 

 

1. A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. (1) 
bekezdés d) valamint e) pontja alapján a 2. rész tekintetében érvénytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést, továbbá az ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Részletes indokolás: 
 

Ajánlatkérő 2016. május 6. napján a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő 
számára hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést és indokolás-kérést bocsátott ki az alábbiak 
tekintetében, 2016. május 17. napján 10:00 órai teljesítési határidővel, mely határidőt 2016. május 
12. napján Ajánlatkérő meghosszabbított 2016. május 19. napján 10:00 órára. 
 
1. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (ESPD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá” 
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatvány III. rész C) pontjában (az ajánlat 18. 
oldalán) nem válaszolta meg a következő kérdést: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?” 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek III. rész C) pontjában ajánlattevő megválaszolja a következő kérdést 
is: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel?”. 
 
2. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.2.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó (fűtési és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából 
származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész B) 2a) pontjában nem az előző három lezárt üzleti 
éve szerinti árbevételt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 2015. évi beszámolója még 
nem került közzétételre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon, megállapítható, hogy az ajánlattevő 
2015. évi üzleti éve még nem került lezárásra, így az ajánlattevő felhívás feladását megelőző három 
üzleti évének a 2012., 2013. és 2014. üzleti évek minősülnek. Előbbiek miatt az ajánlattevőnek az 
ESPD fent hivatkozott pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételről kell nyilatkoznia. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész B) 2a) pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről nyilatkozik az ajánlattevő. 
 
3. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.3.) pontja szerint: 
„A referencia-igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
• a szállítás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható 
legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés” 
[…] 
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„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész C) 1b) pontjában (ajánlat 24-25. oldalán) a 
referenciaként bemutatott szállítások tárgyát nem olyan módon adta meg, hogy a megadott adatokból 
megállapítható lenne az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés, mivel a 
referenciákat bemutató táblázatok valamennyi sorában csupán „szivattyú” szerepel a szállítás 
tárgyaként. Így a referenciákat bemutató táblázat tartalmából nem állapítható meg, hogy azok fűtési 
és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából származtak-e. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész C) 1b) pontjában az ajánlattevő megjelöli a referenciaként 
bemutatott szivattyúk típusát, vagy a táblázatot akként kiegészíti, hogy abból megállapítható legyen, 
hogy a bemutatott referenciák fűtési és használati melegvíz-szivattyúkra vonatkoznak. 
 
4. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 123-124. oldalán található tanúsítványok fordítása a 125-126. oldalon 
megtalálható, azonban az ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás fenti pontja szerinti 
nyilatkozatot a felelős fordításról, mely szerint a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlati felhívás VI.3.7.) pontja szerinti, az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást 
végző személy nyilatkozatát arról, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát.  
 
5. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordításalatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 66-68. oldalán angol nyelvű műszaki adatlapok találhatóak, melyek magyar 
nyelvű fordítását valamint a fordítás helyességéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot azonban nem 
tartalmazza az ajánlat. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlat 66-68. oldalán található dokumentumok hiteles vagy felelős magyar fordítását, valamint felelős 
magyar fordítás esetén az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást végző személy 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
 
6. Hiánypótlási felhívás: 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint 
elérhető adatbázisok adatait is.  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése szerint továbbá a III. és IV. Fejezetben feltüntetett 
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági 
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szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.  
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatványban nem jelölte meg az alábbi kizáró okok 
fenn nem állásának ellenőrzésére vonatkozó adatbázisok elektronikus elérhetőségét. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek alábbi pontjait az ajánlattevő kiegészíti a releváns nyilvántartások 
alábbi elektronikus elérhetőségének rögzítésével: 

 az ESPD III. rész B) pontjában a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőt: 
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 az ESPD III. rész C) pontjában az alábbi kérdésre: „A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e” […] „Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat:” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a 
következőket:  
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek 

 az ESPD III. rész D) pontjában az alábbi kérdésre: „Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre 
azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak?” […] „Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőket: 
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ 
www.kozrend.hu 

 
7. Felvilágosítás-kérés: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Az ajánlatban található felolvasólap tartalma szerint az ajánlattevő a 4. és 7. rész kivételével 
valamennyi részben nyújtott be ajánlatot. 
Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében, részenként külön-külön nyilatkozzon 
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő által megajánlott szivattyúk közül melyik száraz tengelyű és 
melyik nedves tengelyű, tekintettel arra, hogy ez az ajánlattevő szakmai ajánlatából nem állapítható 
meg egyértelműen.  
 
8. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Ajánlattevő szakmai ajánlatában található dokumentumokból nem állapíthatók meg a megajánlott 
szivattyúk fordulatszám szabályzóinak előírt kezelési és kijelzési követelményei. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy (valamennyi olyan részben, amelyben 
ajánlatot nyújtottak be) hiánypótlás keretében csatoljon olyan dokumentumot, amelyből egyértelműen 
megállapíthatók a fordulatszám szabályzók előírt kezelési és kijelzési követelményei (típuslap, 
termékleírás stb.). 
 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
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9. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a maximális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú esetében 
olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a maximális munkapontban. 
 
10. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a minimális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a minimális munkapontban. 
 
11. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A HMV szivattyúk C csoport (3. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik munkapont esetében sem 
olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény felvétele), így az ajánlattételi 
excel táblázatban megadott adat megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a HMV szivattyúk C csoport (3. 
részajánlat) keretében a DN80 típusú szivattyú esetében. 
 
12. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
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— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, azon belül is a DN50, DN65, DN80 és DN100 
típusú szivattyúk esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik 
munkapont esetében sem olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény 
felvétele), így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adatok megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. 
részajánlat) keretében, a DN50, DN65, DN80 és DN100 típusú szivattyúk esetében. 
 
13. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, a DN80 típusú szivattyú esetében a szakmai 
ajánlatban található jelleggörbe szerint a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3210 W, 
míg az ajánlattételi excel táblázatban a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3150 W. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy a Fűtési szivattyúk 2. csoportjában a DN80 típusú szivattyú esetében melyik érték 
a helyes. 
 
14. Indokolás kérése: 
Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő, az 
értékelési szempontként figyelembe vett életciklus-költség részét képező, az áru megszerzéséhez 
kapcsolódó költség tekintetében benyújtott, alábbi nettó egységárak több mint 20 %-kal 
alacsonyabbak az Ajánlatkérő által előzetesen kalkulált nettó egységárakhoz képest. 
Az alábbi táblázat szerinti tételek esetében az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban szereplő nettó 
egységár 20 %-ot meghaladó mértékben alacsonyabb a bontási jegyzőkönyv mellékletét képező 
tájékoztatásban szereplő összegeknél, melyekre tekintettel indokolás benyújtása szükséges. 

Rész megnevezése 
Szivattyú típusa a csatlakozó 

méret szerint 
Ajánlatkérő által kalkulált 

nettó egységár (Ft) 

1. rész 

32 mm 156 516 

65 mm 355 461 

80 mm 464 681 

Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő felszólította az ajánlattevőt, hogy a fenti tételek esetében indokolja 
meg az ajánlatukban szereplő nettó egységárakat (excel táblázatok 27. sora), és azok 
megalapozottságának megítélése érdekében nyújtsa be az árképzésüket alátámasztó 
dokumentumokat (objektív számszerűsített költségrészletezés, esetleges nyereség-kalkuláció 
összege, gyártási vagy beszerzési költségkimutatások stb.). 
 

A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által meghosszabbított 
határidőig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást, és a teljesítési határidő 
újabb meghosszabbítására vonatkozó kérelmet sem terjesztett elő. 
 
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy 
a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy 
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni 
az elbírálás során. 
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Fentiek alapján, Ajánlatkérő a bírálat során a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) 
ajánlattevő ajánlatának eredeti példányát vette figyelembe, és megállapította, hogy 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 1. valamint 4-8. pontjaiban szereplő 
hiányokra/ellentmondásokra tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az 
ajánlattevő ajánlata a 2. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 2. és 3. pontjaiban szereplő hiányokra tekintettel az 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az ajánlattevő ajánlata a 2. rész 
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 9. és 10. pontjaiban szereplő ellentmondásokra, nem 
egyértelmű kijelentésekre tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az 
ajánlattevő ajánlata a 2. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [3] Rész száma: [3] Elnevezés: HMV szivattyúk C csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Három (3) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

54.357.828.- Ft 
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2. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

63.523.820.- Ft 

 
Alkalmasságuk indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevők ajánlatukban valamint hiánypótlásukban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlatuk érvényes, és az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
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A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

54.357.828.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

63.523.820.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlatot követő, 
második legalacsonyabb életciklus-költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

1. A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. (1) 
bekezdés d) valamint e) pontja alapján a 3. rész tekintetében érvénytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést, továbbá az ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Részletes indokolás: 
 

Ajánlatkérő 2016. május 6. napján a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő 
számára hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést és indokolás-kérést bocsátott ki az alábbiak 
tekintetében, 2016. május 17. napján 10:00 órai teljesítési határidővel, mely határidőt 2016. május 



21 

 

12. napján Ajánlatkérő meghosszabbított 2016. május 19. napján 10:00 órára. 
 
1. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (ESPD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá” 
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatvány III. rész C) pontjában (az ajánlat 18. 
oldalán) nem válaszolta meg a következő kérdést: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?” 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek III. rész C) pontjában ajánlattevő megválaszolja a következő kérdést 
is: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel?”. 
 
2. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.2.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó (fűtési és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából 
származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész B) 2a) pontjában nem az előző három lezárt üzleti 
éve szerinti árbevételt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 2015. évi beszámolója még 
nem került közzétételre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon, megállapítható, hogy az ajánlattevő 
2015. évi üzleti éve még nem került lezárásra, így az ajánlattevő felhívás feladását megelőző három 
üzleti évének a 2012., 2013. és 2014. üzleti évek minősülnek. Előbbiek miatt az ajánlattevőnek az 
ESPD fent hivatkozott pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételről kell nyilatkoznia. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész B) 2a) pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről nyilatkozik az ajánlattevő. 
 
3. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.3.) pontja szerint: 
„A referencia-igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
• a szállítás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható 
legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész C) 1b) pontjában (ajánlat 24-25. oldalán) a 
referenciaként bemutatott szállítások tárgyát nem olyan módon adta meg, hogy a megadott adatokból 
megállapítható lenne az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés, mivel a 
referenciákat bemutató táblázatok valamennyi sorában csupán „szivattyú” szerepel a szállítás 
tárgyaként. Így a referenciákat bemutató táblázat tartalmából nem állapítható meg, hogy azok fűtési 
és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából származtak-e. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész C) 1b) pontjában az ajánlattevő megjelöli a referenciaként 



22 

 

bemutatott szivattyúk típusát, vagy a táblázatot akként kiegészíti, hogy abból megállapítható legyen, 
hogy a bemutatott referenciák fűtési és használati melegvíz-szivattyúkra vonatkoznak. 
 
4. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 123-124. oldalán található tanúsítványok fordítása a 125-126. oldalon 
megtalálható, azonban az ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás fenti pontja szerinti 
nyilatkozatot a felelős fordításról, mely szerint a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlati felhívás VI.3.7.) pontja szerinti, az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást 
végző személy nyilatkozatát arról, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát.  
 
5. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordításalatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 66-68. oldalán angol nyelvű műszaki adatlapok találhatóak, melyek magyar 
nyelvű fordítását valamint a fordítás helyességéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot azonban nem 
tartalmazza az ajánlat. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlat 66-68. oldalán található dokumentumok hiteles vagy felelős magyar fordítását, valamint felelős 
magyar fordítás esetén az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást végző személy 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
 
6. Hiánypótlási felhívás: 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint 
elérhető adatbázisok adatait is.  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése szerint továbbá a III. és IV. Fejezetben feltüntetett 
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági 
szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.  
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatványban nem jelölte meg az alábbi kizáró okok 
fenn nem állásának ellenőrzésére vonatkozó adatbázisok elektronikus elérhetőségét. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek alábbi pontjait az ajánlattevő kiegészíti a releváns nyilvántartások 
alábbi elektronikus elérhetőségének rögzítésével: 

 az ESPD III. rész B) pontjában a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőt: 
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 az ESPD III. rész C) pontjában az alábbi kérdésre: „A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e” […] „Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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kérjük, adja meg a következő információkat:” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a 
következőket:  
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek 

 az ESPD III. rész D) pontjában az alábbi kérdésre: „Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre 
azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak?” […] „Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőket: 
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ 
www.kozrend.hu 

 
7. Felvilágosítás-kérés: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Az ajánlatban található felolvasólap tartalma szerint az ajánlattevő a 4. és 7. rész kivételével 
valamennyi részben nyújtott be ajánlatot. 
Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében, részenként külön-külön nyilatkozzon 
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő által megajánlott szivattyúk közül melyik száraz tengelyű és 
melyik nedves tengelyű, tekintettel arra, hogy ez az ajánlattevő szakmai ajánlatából nem állapítható 
meg egyértelműen.  
 
8. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Ajánlattevő szakmai ajánlatában található dokumentumokból nem állapíthatók meg a megajánlott 
szivattyúk fordulatszám szabályzóinak előírt kezelési és kijelzési követelményei. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy (valamennyi olyan részben, amelyben 
ajánlatot nyújtottak be) hiánypótlás keretében csatoljon olyan dokumentumot, amelyből egyértelműen 
megállapíthatók a fordulatszám szabályzók előírt kezelési és kijelzési követelményei (típuslap, 
termékleírás stb.). 
 
9. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a maximális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
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Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú esetében 
olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a maximális munkapontban. 
 
10. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a minimális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a minimális munkapontban. 
 
11. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A HMV szivattyúk C csoport (3. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik munkapont esetében sem 
olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény felvétele), így az ajánlattételi 
excel táblázatban megadott adat megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a HMV szivattyúk C csoport (3. 
részajánlat) keretében a DN80 típusú szivattyú esetében. 
 
12. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, azon belül is a DN50, DN65, DN80 és DN100 
típusú szivattyúk esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik 
munkapont esetében sem olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény 
felvétele), így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adatok megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. 
részajánlat) keretében, a DN50, DN65, DN80 és DN100 típusú szivattyúk esetében. 
 
13. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
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„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, a DN80 típusú szivattyú esetében a szakmai 
ajánlatban található jelleggörbe szerint a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3210 W, 
míg az ajánlattételi excel táblázatban a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3150 W. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy a Fűtési szivattyúk 2. csoportjában a DN80 típusú szivattyú esetében melyik érték 
a helyes. 
 
14. Indokolás kérése: 
Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő, az 
értékelési szempontként figyelembe vett életciklus-költség részét képező, az áru megszerzéséhez 
kapcsolódó költség tekintetében benyújtott, alábbi nettó egységárak több mint 20 %-kal 
alacsonyabbak az Ajánlatkérő által előzetesen kalkulált nettó egységárakhoz képest. 
Az alábbi táblázat szerinti tételek esetében az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban szereplő nettó 
egységár 20 %-ot meghaladó mértékben alacsonyabb a bontási jegyzőkönyv mellékletét képező 
tájékoztatásban szereplő összegeknél, melyekre tekintettel indokolás benyújtása szükséges. 

Rész megnevezése 
Szivattyú típusa a csatlakozó 

méret szerint 
Ajánlatkérő által kalkulált 

nettó egységár (Ft) 

1. rész 

32 mm 156 516 

65 mm 355 461 

80 mm 464 681 

Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő felszólította az ajánlattevőt, hogy a fenti tételek esetében indokolja 
meg az ajánlatukban szereplő nettó egységárakat (excel táblázatok 27. sora), és azok 
megalapozottságának megítélése érdekében nyújtsa be az árképzésüket alátámasztó 
dokumentumokat (objektív számszerűsített költségrészletezés, esetleges nyereség-kalkuláció 
összege, gyártási vagy beszerzési költségkimutatások stb.). 
 

A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által meghosszabbított 
határidőig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást, és a teljesítési határidő 
újabb meghosszabbítására vonatkozó kérelmet sem terjesztett elő. 
 
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy 
a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy 
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni 
az elbírálás során. 
 
Fentiek alapján, Ajánlatkérő a bírálat során a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) 
ajánlattevő ajánlatának eredeti példányát vette figyelembe, és megállapította, hogy 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 1. valamint 4-8. pontjaiban szereplő 
hiányokra/ellentmondásokra tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az 
ajánlattevő ajánlata a 3. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 2. és 3. pontjaiban szereplő hiányokra tekintettel az 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az ajánlattevő ajánlata a 3. rész 
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 11. pontjában szereplő hiányra/ nem egyértelmű 
kijelentésekre tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ezért a hivatkozott pontban szereplő hiány miatt az ajánlattevő ajánlata a 3. rész tekintetében 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: [4] Elnevezés: Fűtési szivattyúk 1. csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Kettő (2) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

103.925.729.- Ft 

 
2. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

95.551.337.- Ft 

 
Alkalmasságuk indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevők ajánlatukban valamint hiánypótlásukban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlatuk érvényes, és az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

95.551.337.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 
Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
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A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

103.925.729.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlatot követő, 
második legalacsonyabb életciklus-költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem releváns 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2] Rész száma: [5] Elnevezés: Fűtési szivattyúk 2. csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
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V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Négy (4) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

59.429.330.- Ft 

 
2. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

50.137.129.- Ft 

 
3. KSB Szivattyú és Armatúra Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

48.647.680.- Ft 

 
Alkalmasságuk indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevők ajánlatukban valamint hiánypótlásukban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlatuk érvényes, és az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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: 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
KSB Szivattyú és Armatúra Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

48.647.680.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

50.137.129.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlatot követő, 
második legalacsonyabb életciklus-költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

1. A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. (1) 
bekezdés d) valamint e) pontja alapján az 5. rész tekintetében érvénytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést, továbbá az ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Részletes indokolás: 
 

Ajánlatkérő 2016. május 6. napján a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő 
számára hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést és indokolás-kérést bocsátott ki az alábbiak 
tekintetében, 2016. május 17. napján 10:00 órai teljesítési határidővel, mely határidőt 2016. május 
12. napján Ajánlatkérő meghosszabbított 2016. május 19. napján 10:00 órára. 
 
1. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (ESPD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá” 
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatvány III. rész C) pontjában (az ajánlat 18. 
oldalán) nem válaszolta meg a következő kérdést: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?” 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek III. rész C) pontjában ajánlattevő megválaszolja a következő kérdést 
is: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel?”. 
 
2. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.2.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó (fűtési és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából 
származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész B) 2a) pontjában nem az előző három lezárt üzleti 
éve szerinti árbevételt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 2015. évi beszámolója még 
nem került közzétételre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon, megállapítható, hogy az ajánlattevő 
2015. évi üzleti éve még nem került lezárásra, így az ajánlattevő felhívás feladását megelőző három 
üzleti évének a 2012., 2013. és 2014. üzleti évek minősülnek. Előbbiek miatt az ajánlattevőnek az 
ESPD fent hivatkozott pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételről kell nyilatkoznia. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
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formanyomtatványát, melynek IV. rész B) 2a) pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről nyilatkozik az ajánlattevő. 
 
3. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.3.) pontja szerint: 
„A referencia-igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
• a szállítás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható 
legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész C) 1b) pontjában (ajánlat 24-25. oldalán) a 
referenciaként bemutatott szállítások tárgyát nem olyan módon adta meg, hogy a megadott adatokból 
megállapítható lenne az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés, mivel a 
referenciákat bemutató táblázatok valamennyi sorában csupán „szivattyú” szerepel a szállítás 
tárgyaként. Így a referenciákat bemutató táblázat tartalmából nem állapítható meg, hogy azok fűtési 
és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából származtak-e. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész C) 1b) pontjában az ajánlattevő megjelöli a referenciaként 
bemutatott szivattyúk típusát, vagy a táblázatot akként kiegészíti, hogy abból megállapítható legyen, 
hogy a bemutatott referenciák fűtési és használati melegvíz-szivattyúkra vonatkoznak. 
 
4. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 123-124. oldalán található tanúsítványok fordítása a 125-126. oldalon 
megtalálható, azonban az ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás fenti pontja szerinti 
nyilatkozatot a felelős fordításról, mely szerint a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlati felhívás VI.3.7.) pontja szerinti, az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást 
végző személy nyilatkozatát arról, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát.  
 
5. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordításalatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 66-68. oldalán angol nyelvű műszaki adatlapok találhatóak, melyek magyar 
nyelvű fordítását valamint a fordítás helyességéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot azonban nem 
tartalmazza az ajánlat. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlat 66-68. oldalán található dokumentumok hiteles vagy felelős magyar fordítását, valamint felelős 
magyar fordítás esetén az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást végző személy 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
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6. Hiánypótlási felhívás: 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint 
elérhető adatbázisok adatait is.  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése szerint továbbá a III. és IV. Fejezetben feltüntetett 
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági 
szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.  
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatványban nem jelölte meg az alábbi kizáró okok 
fenn nem állásának ellenőrzésére vonatkozó adatbázisok elektronikus elérhetőségét. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek alábbi pontjait az ajánlattevő kiegészíti a releváns nyilvántartások 
alábbi elektronikus elérhetőségének rögzítésével: 

 az ESPD III. rész B) pontjában a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőt: 
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 az ESPD III. rész C) pontjában az alábbi kérdésre: „A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e” […] „Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat:” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a 
következőket:  
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek 

 az ESPD III. rész D) pontjában az alábbi kérdésre: „Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre 
azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak?” […] „Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőket: 
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ 
www.kozrend.hu 

 
7. Felvilágosítás-kérés: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Az ajánlatban található felolvasólap tartalma szerint az ajánlattevő a 4. és 7. rész kivételével 
valamennyi részben nyújtott be ajánlatot. 
Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében, részenként külön-külön nyilatkozzon 
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő által megajánlott szivattyúk közül melyik száraz tengelyű és 
melyik nedves tengelyű, tekintettel arra, hogy ez az ajánlattevő szakmai ajánlatából nem állapítható 
meg egyértelműen.  
 
8. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
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— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Ajánlattevő szakmai ajánlatában található dokumentumokból nem állapíthatók meg a megajánlott 
szivattyúk fordulatszám szabályzóinak előírt kezelési és kijelzési követelményei. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy (valamennyi olyan részben, amelyben 
ajánlatot nyújtottak be) hiánypótlás keretében csatoljon olyan dokumentumot, amelyből egyértelműen 
megállapíthatók a fordulatszám szabályzók előírt kezelési és kijelzési követelményei (típuslap, 
termékleírás stb.). 
 
9. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a maximális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú esetében 
olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a maximális munkapontban. 
 
10. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a minimális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a minimális munkapontban. 
 
11. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A HMV szivattyúk C csoport (3. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik munkapont esetében sem 
olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény felvétele), így az ajánlattételi 
excel táblázatban megadott adat megfelelősége nem ellenőrizhető. 
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Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a HMV szivattyúk C csoport (3. 
részajánlat) keretében a DN80 típusú szivattyú esetében. 
 
12. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, azon belül is a DN50, DN65, DN80 és DN100 
típusú szivattyúk esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik 
munkapont esetében sem olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény 
felvétele), így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adatok megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. 
részajánlat) keretében, a DN50, DN65, DN80 és DN100 típusú szivattyúk esetében. 
 
13. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, a DN80 típusú szivattyú esetében a szakmai 
ajánlatban található jelleggörbe szerint a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3210 W, 
míg az ajánlattételi excel táblázatban a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3150 W. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy a Fűtési szivattyúk 2. csoportjában a DN80 típusú szivattyú esetében melyik érték 
a helyes. 
 
14. Indokolás kérése: 
Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő, az 
értékelési szempontként figyelembe vett életciklus-költség részét képező, az áru megszerzéséhez 
kapcsolódó költség tekintetében benyújtott, alábbi nettó egységárak több mint 20 %-kal 
alacsonyabbak az Ajánlatkérő által előzetesen kalkulált nettó egységárakhoz képest. 
Az alábbi táblázat szerinti tételek esetében az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban szereplő nettó 
egységár 20 %-ot meghaladó mértékben alacsonyabb a bontási jegyzőkönyv mellékletét képező 
tájékoztatásban szereplő összegeknél, melyekre tekintettel indokolás benyújtása szükséges. 

Rész megnevezése 
Szivattyú típusa a csatlakozó 

méret szerint 
Ajánlatkérő által kalkulált 

nettó egységár (Ft) 

1. rész 

32 mm 156 516 

65 mm 355 461 

80 mm 464 681 

Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő felszólította az ajánlattevőt, hogy a fenti tételek esetében indokolja 
meg az ajánlatukban szereplő nettó egységárakat (excel táblázatok 27. sora), és azok 
megalapozottságának megítélése érdekében nyújtsa be az árképzésüket alátámasztó 
dokumentumokat (objektív számszerűsített költségrészletezés, esetleges nyereség-kalkuláció 
összege, gyártási vagy beszerzési költségkimutatások stb.). 
 

A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által meghosszabbított 
határidőig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást, és a teljesítési határidő 
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újabb meghosszabbítására vonatkozó kérelmet sem terjesztett elő. 
 
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy 
a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy 
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni 
az elbírálás során. 
 
Fentiek alapján, Ajánlatkérő a bírálat során a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) 
ajánlattevő ajánlatának eredeti példányát vette figyelembe, és megállapította, hogy 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 1. valamint 4-8. pontjaiban szereplő 
hiányokra/ellentmondásokra tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az 
ajánlattevő ajánlata az 5. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 2. és 3. pontjaiban szereplő hiányokra tekintettel az 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az ajánlattevő ajánlata az 5. rész 
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 12. és 13. pontjaiban szereplő hiányra/ nem egyértelmű 
kijelentésekre tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az ajánlattevő ajánlata az 5. rész 
tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [3] Rész száma: [6] Elnevezés: HMV szivattyúk 3. csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Három (3) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 



37 

 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

22.470.437.- Ft 

 
Alkalmasság indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevő ajánlatában valamint hiánypótlásában az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolta, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlata érvényes, és az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

22.470.437.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

1. A WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
73. (1) bekezdés e) pontja alapján a 6. rész tekintetében érvénytelen, tekintettel arra, hogy 
az ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Részletes indokolás: 
 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
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Az ajánlati felhívás II.2.4.) pontja szerint továbbá: 
„a megajánlott szivattyúk maximális/közepes/minimális munkaponti nyomáskülönbsége (kPa) 
tekintetében Ajánlatkérő lehetővé teszi az Ajánlatkérő által (a dokumentáció részét képező Excel 
táblázatokban) megadott értékektől való eltérés lehetőségét, 2 %-os mértékben, kizárólag negatív 
irányba.”  
 
Ajánlattevő ajánlatának 42. oldalán benyújtotta a HMV szivattyúk 3. csoport (6. rész) tekintetében a 
kitöltött excel táblázatot, amelyekben megadta az ajánlattevő által megajánlott szivattyú maximális 
munkaponti nyomáskülönbségére vonatkozó adatot. A DN65-ös szivattyú esetében azonban a 
megadott maximális munkaponti nyomáskülönbség-érték több mint 2 %-os mértékben tér el negatív 
irányban az Ajánlatkérő által megadott értéktől. 
 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 2016. május 26. napján kibocsátott hiánypótlási felhívás III.2.) 
pontjában kérte, hogy az ajánlattevő hiánypótlás keretében nyújtsa be a HMV szivattyúk 3. csoportra 
(6. rész) vonatkozó javított ajánlattételi táblázatát, melyben a DN65-ös szivattyú tekintetében olyan 
szivattyút ajánl meg, amelynek a nyomáskülönbség-értékei megfelelnek a felhívás fent idézett 
előírásainak. 
 
Ajánlattevő a 2016. június 1. napján benyújtott hiánypótlása 3. oldalának 3. pontjában azonban az 
alábbiakat adta elő: 
„A kiírási feltételek minden részletének megfelelő nedvestengelyű HMV cirkulációs szivattyúk közül a 
legnagyobbat ajánlottuk meg, mely kis mértékben eltér a kiírt munkaponttól, az eltérés kicsit nagyobb, 
mint 2 %, de megítélésünk szerint a műszaki elvásároknak megfelel. Miután a Stratos-Z 65/1-12 a 
legnagyobb nedvestengelyű HMV cirkulációs szivattyúnk, az ajánlaton módosítani nem tudunk.” 
 
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő hiánypótlásában benyújtott nyilatkozatából egyértelműen az 
állapítható meg, hogy az ajánlattevő által a HMV szivattyúk 3. csoportban (6. részben) megajánlott 
szivattyú nem felel meg az Ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeknek, az ajánlattevő ajánlata 
a 6. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

2. A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. (1) 
bekezdés d) valamint e) pontja alapján a 6. rész tekintetében érvénytelen, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést, továbbá az ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
Részletes indokolás: 
 

Ajánlatkérő 2016. május 6. napján a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő 
számára hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést és indokolás-kérést bocsátott ki az alábbiak 
tekintetében, 2016. május 17. napján 10:00 órai teljesítési határidővel, mely határidőt 2016. május 
12. napján Ajánlatkérő meghosszabbított 2016. május 19. napján 10:00 órára. 
 
1. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (ESPD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá” 
Ajánlattevő az ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatvány III. rész C) pontjában (az ajánlat 18. 
oldalán) nem válaszolta meg a következő kérdést: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?” 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek III. rész C) pontjában ajánlattevő megválaszolja a következő kérdést 
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is: „Kötötte-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel?”. 
 
2. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.2.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó (fűtési és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából 
származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész B) 2a) pontjában nem az előző három lezárt üzleti 
éve szerinti árbevételt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 2015. évi beszámolója még 
nem került közzétételre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon, megállapítható, hogy az ajánlattevő 
2015. évi üzleti éve még nem került lezárásra, így az ajánlattevő felhívás feladását megelőző három 
üzleti évének a 2012., 2013. és 2014. üzleti évek minősülnek. Előbbiek miatt az ajánlattevőnek az 
ESPD fent hivatkozott pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételről kell nyilatkoznia. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész B) 2a) pontjában a 2014., 2013. és 2012. években elért, 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről nyilatkozik az ajánlattevő. 
 
3. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás III.1.3.) pontja szerint: 
„A referencia-igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
• a szállítás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható 
legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés” 
[…] 
„Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.” 
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD IV. rész C) 1b) pontjában (ajánlat 24-25. oldalán) a 
referenciaként bemutatott szállítások tárgyát nem olyan módon adta meg, hogy a megadott adatokból 
megállapítható lenne az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés, mivel a 
referenciákat bemutató táblázatok valamennyi sorában csupán „szivattyú” szerepel a szállítás 
tárgyaként. Így a referenciákat bemutató táblázat tartalmából nem állapítható meg, hogy azok fűtési 
és használati melegvíz-szivattyúk eladásából/szállításából származtak-e. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek IV. rész C) 1b) pontjában az ajánlattevő megjelöli a referenciaként 
bemutatott szivattyúk típusát, vagy a táblázatot akként kiegészíti, hogy abból megállapítható legyen, 
hogy a bemutatott referenciák fűtési és használati melegvíz-szivattyúkra vonatkoznak. 
 
4. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
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Ajánlattevő ajánlatának 123-124. oldalán található tanúsítványok fordítása a 125-126. oldalon 
megtalálható, azonban az ajánlattevő nem csatolta az ajánlati felhívás fenti pontja szerinti 
nyilatkozatot a felelős fordításról, mely szerint a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlati felhívás VI.3.7.) pontja szerinti, az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást 
végző személy nyilatkozatát arról, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát.  
 
5. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontja szerint: 
„Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen 
nyelvűdokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 
Felelős fordításalatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. A nem 
magyar nyelven készült, illetve hiteles vagy felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.” 
Ajánlattevő ajánlatának 66-68. oldalán angol nyelvű műszaki adatlapok találhatóak, melyek magyar 
nyelvű fordítását valamint a fordítás helyességéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot azonban nem 
tartalmazza az ajánlat. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
ajánlat 66-68. oldalán található dokumentumok hiteles vagy felelős magyar fordítását, valamint felelős 
magyar fordítás esetén az ajánlattevő képviseletére jogosult személy vagy a fordítást végző személy 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat tartalmát. 
 
6. Hiánypótlási felhívás: 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint 
elérhető adatbázisok adatait is.  
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése szerint továbbá a III. és IV. Fejezetben feltüntetett 
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági 
szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.  
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ESPD formanyomtatványban nem jelölte meg az alábbi kizáró okok 
fenn nem állásának ellenőrzésére vonatkozó adatbázisok elektronikus elérhetőségét. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) fentieknek megfelelően javított teljes 
formanyomtatványát, melynek alábbi pontjait az ajánlattevő kiegészíti a releváns nyilvántartások 
alábbi elektronikus elérhetőségének rögzítésével: 

 az ESPD III. rész B) pontjában a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőt: 
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 az ESPD III. rész C) pontjában az alábbi kérdésre: „A gazdasági szereplő a következő 
helyzetek bármelyikében van-e” […] „Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkat:” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a 
következőket:  
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek 

 az ESPD III. rész D) pontjában az alábbi kérdésre: „Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre 
azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak?” […] „Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat” a „Válasz” oszlopban kérjük, rögzítsék a következőket: 
www.e-cegjegyzek.hu; 
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ 
www.kozrend.hu 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu/
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7. Felvilágosítás-kérés: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Az ajánlatban található felolvasólap tartalma szerint az ajánlattevő a 4. és 7. rész kivételével 
valamennyi részben nyújtott be ajánlatot. 
Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében, részenként külön-külön nyilatkozzon 
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő által megajánlott szivattyúk közül melyik száraz tengelyű és 
melyik nedves tengelyű, tekintettel arra, hogy ez az ajánlattevő szakmai ajánlatából nem állapítható 
meg egyértelműen.  
 
8. Hiánypótlási felhívás: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
Ajánlattevő szakmai ajánlatában található dokumentumokból nem állapíthatók meg a megajánlott 
szivattyúk fordulatszám szabályzóinak előírt kezelési és kijelzési követelményei. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy (valamennyi olyan részben, amelyben 
ajánlatot nyújtottak be) hiánypótlás keretében csatoljon olyan dokumentumot, amelyből egyértelműen 
megállapíthatók a fordulatszám szabályzók előírt kezelési és kijelzési követelményei (típuslap, 
termékleírás stb.). 
 
9. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a maximális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú esetében 
olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a maximális munkapontban. 
 
10. Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
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A Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbéből nem olvasható ki a motor 
teljesítmény felvétele a minimális munkapontban, így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adat 
megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtson be a 
Fűtési szivattyúk B csoport (2. részajánlat) keretében, azon belül is a DN100 típusú szivattyú 
esetében olyan műszaki adatlapot és/vagy nyilatkozatot, amelyből hitelt érdemlően igazolható a motor 
teljesítménye a minimális munkapontban. 
 
11. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A HMV szivattyúk C csoport (3. részajánlat) keretében, azon belül is a DN80 típusú szivattyú 
esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik munkapont esetében sem 
olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény felvétele), így az ajánlattételi 
excel táblázatban megadott adat megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a HMV szivattyúk C csoport (3. 
részajánlat) keretében a DN80 típusú szivattyú esetében. 
 
12. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, azon belül is a DN50, DN65, DN80 és DN100 
típusú szivattyúk esetében, a benyújtott szakmai ajánlatban található jelleggörbékből egyik 
munkapont esetében sem olvasható ki a P1 érték meghatározása (motor villamos teljesítmény 
felvétele), így az ajánlattételi excel táblázatban megadott adatok megfelelősége nem ellenőrizhető. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében igazolja és 
vezesse le, hogyan határozta meg az ajánlattevő a P1 értéket a Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. 
részajánlat) keretében, a DN50, DN65, DN80 és DN100 típusú szivattyúk esetében. 
 
13. Felvilágosítás kérése: 
Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontja szerint: 
„Ajánlattevőnek – valamennyi olyan részben, melyben ajánlatot kíván benyújtani – a szakmai ajánlata 
részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az eljárás során: 
— a megajánlott szivattyúkra vonatkozóan az ajánlattételi táblázatban meghatározott 
munkapontokhoz tartozó gyártói katalógus-adatokat (térfogatáram, nyomáskülönbség, villamos 
teljesítmény felvétel), 
— a megajánlott szivattyúk beépítési méreteit és villamos adatait tartalmazó adatlapokat. 
A Fűtési szivattyúk 2. csoport (5. részajánlat) keretében, a DN80 típusú szivattyú esetében a szakmai 
ajánlatban található jelleggörbe szerint a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3210 W, 
míg az ajánlattételi excel táblázatban a teljesítményfelvétel a maximális munkapontban 3150 W. 
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy a Fűtési szivattyúk 2. csoportjában a DN80 típusú szivattyú esetében melyik érték 
a helyes. 
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14. Indokolás kérése: 
Ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő, az 
értékelési szempontként figyelembe vett életciklus-költség részét képező, az áru megszerzéséhez 
kapcsolódó költség tekintetében benyújtott, alábbi nettó egységárak több mint 20 %-kal 
alacsonyabbak az Ajánlatkérő által előzetesen kalkulált nettó egységárakhoz képest. 
Az alábbi táblázat szerinti tételek esetében az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban szereplő nettó 
egységár 20 %-ot meghaladó mértékben alacsonyabb a bontási jegyzőkönyv mellékletét képező 
tájékoztatásban szereplő összegeknél, melyekre tekintettel indokolás benyújtása szükséges. 

Rész megnevezése 
Szivattyú típusa a csatlakozó 

méret szerint 
Ajánlatkérő által kalkulált 

nettó egységár (Ft) 

1. rész 

32 mm 156 516 

65 mm 355 461 

80 mm 464 681 

Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő felszólította az ajánlattevőt, hogy a fenti tételek esetében indokolja 
meg az ajánlatukban szereplő nettó egységárakat (excel táblázatok 27. sora), és azok 
megalapozottságának megítélése érdekében nyújtsa be az árképzésüket alátámasztó 
dokumentumokat (objektív számszerűsített költségrészletezés, esetleges nyereség-kalkuláció 
összege, gyártási vagy beszerzési költségkimutatások stb.). 
 

A VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által meghosszabbított 
határidőig egyáltalán nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást, indokolást, és a teljesítési határidő 
újabb meghosszabbítására vonatkozó kérelmet sem terjesztett elő. 
 
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy 
a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés 
rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy 
nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni 
az elbírálás során. 
 
Fentiek alapján, Ajánlatkérő a bírálat során a VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) 
ajánlattevő ajánlatának eredeti példányát vette figyelembe, és megállapította, hogy 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 1. valamint 4-8. pontjaiban szereplő 
hiányokra/ellentmondásokra tekintettel az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az 
ajánlattevő ajánlata a 6. rész tekintetében Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 a fentiekben leírt részletes indokolás 2. és 3. pontjaiban szereplő hiányokra tekintettel az 
ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést 
ezért a hivatkozott pontokban szereplő hiányok miatt az ajánlattevő ajánlata a 6. rész 
tekintetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 
 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [3] Rész száma: [7] Elnevezés: HMV szivattyúk 4. csoport 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: Kettő (2) darab  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

1. Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

8.705.308.- Ft 

 
2. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

9.619.508.- Ft 

 
Alkalmasságuk indokolása: 
Fent nevezett ajánlattevők ajánlatukban valamint hiánypótlásukban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtása során 
megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt alkalmassági 
követelményeknek, ajánlatuk érvényes, és az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezéseknek, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

  

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

  

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

Az ajánlattevő  

neve: 

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 
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összegei 

ajánlattevőnként: 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 8.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

8.705.308.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a legalacsonyabb életciklus-
költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 
 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
 

A szivattyúk nettó összára + össz élettartam 
költsége (Ft) 

9.619.508.- Ft 

 
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, és a nyertes ajánlatot követő, 
második legalacsonyabb életciklus-költséget tartalmazó ajánlatot ezen ajánlattevő tette. 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem X 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  

nem releváns 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem releváns 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/07/21 Lejárata: 2016/07/30 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/07/20 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/07/20 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2  

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________
___________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
 
 


