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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, 
Kalotaszeg u. 31.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Az Újpest - Újpalota távhőkörzeteket összekapcsoló előreszigetelt 2xDN600/Ø800 -as 
PN25 névleges nyomású, acél haszoncsöves távhővezeték kivitelezése a Budapest IV. 
Elem utca 22-24. számnál található79-2-0050-jelű meglévő távhő akna műtárgy és a 
Budapest XV. kerület Nyírpalota út 14. szám előtticsatlakozási pont között. A 
vállalkozási szerződés tárgya a távhővezeték építése, amely magában foglalja az új 
távhővezetékek építését, aknában történő szerelvénycseréket, a kapcsolódó bontási 
munkákat, a szükséges távvezetéki előreszigetelt csövek és szerelvények biztosításával, és 
/vagy gyártásával. Vállalkozó feladata az utószigetelési munkálatok elvégzése, és a 
szereléshez szükséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztosítása és az eredeti 
állapotnak megfelelően a munkaterület helyreállítása is. 
3186 nyomvonal folyóméter 2xDN600/Ø800-as közvetlenül földbe fektethető 
előreszigetelt távhővezeték fektetése és kapcsolódó munkái. 
Az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben ajánlatkérő a szerződésben 
foglalt ellenszolgáltatás 5 %-a értékű tartalékkeretet köt ki. 
 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, 
Második rész XIV. fejezete szerinti nyílt eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: TED 2014/S 086-151508; 2014.05.03. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy) 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 

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

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlati ár)* 2.205.995.193,- Ft 



ÁFA 595.618.702,- Ft 

Bruttó Vállalkozói díj 2.801.613.895,- Ft 

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

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

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

 Az elbírálás A részszempontok          
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

         
                 
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

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

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

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

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

 

 Ajánlat (Ft-ban) 

Nettó Vállalkozói díj (ajánlati ár)* 2.205.995.193,- Ft 

ÁFA 595.618.702,- Ft 



Bruttó Vállalkozói díj 2.801.613.895,- Ft 

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

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

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

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

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

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

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

6.) Az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be a közbeszerzési 
eljárásban, és az ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezettel 
rendelkezik. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
mélyépítés, gépészet 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  TRIUT Kft. – 20% 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
TRIUT Kft. – III.2.3.) M2 c) hegesztő szakemberek 
Pannon Hőerőmű Zrt. III.2.3.) M2 c) hegesztő szakemberek 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: A Kbt. 124. § 
(8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz 
napos időtartam letelte előtt is megköthető. 



      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: A Kbt. 124. 
§ (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz 
napos időtartam letelte előtt is megköthető. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. július 08. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.augusztus 01. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
21. * Az összegezés javításának indoka: - 
22. * Az összegezés javításának időpontja: - 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
24.* Egyéb információk:  
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


