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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Budapesti Távhőszolgáltató ZrtAjánlatkérő 
neve:

Olof Palme ház hűtés kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.02.27

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Olof Palme ház hűtési gerincvezeték létesítése 2xDN 355 KPE 295 nyfm hosszon

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Olof Palme ház hűtés kivitelezés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.legalexpert.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő az ajánlatában a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az 

1000SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő az ajánlatában a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az 
Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.

Szöveges értékelés:

841.1OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az ajánlatában a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az 
Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.

Szöveges értékelés:

789.5Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az ajánlatában a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az 
Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.

Szöveges értékelés:

780.3Kraftszer Vállalkozási Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ellenszolgáltatás díja (HUF): 112 843 470 Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 96 hónap): 96

11097875244SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

Nettó ellenszolgáltatás díja (HUF): 124 206 328 Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 96 hónap): 60

11225331214OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky
Utca 207

Nettó ellenszolgáltatás díja (HUF): 145 980 904 Jótállási idő (min.60 hónap – max. 96 hónap): 72

23165344241Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.

Nettó ellenszolgáltatás díja (HUF): 138 968 949 Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 96 hónap): 60

10395486241Kraftszer Vállalkozási Kft., 1139 Budapest, Pap Károly Utca 4-6.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ellenszolgáltatás díja (HUF): 124 206 328 Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 96 hónap): 60 Ajánlattevő az ajánlatában a 
pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott 
módon, annak megfelelően igazolta.

11225331214OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky Utca 
207

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ellenszolgáltatás díja (HUF): 112 843 470 Jótállási idő (min. 60 hónap – max. 96 hónap): 96 Indokolás a fenti Ajánlattevő 
vonatkozásában: Ajánlattevő az ajánlatában a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az 
Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta. Ajánlata egyebekben is megfelel az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek, az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be.

11097875244SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

74. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az ajánlat elbírálásának szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer az alábbiak szerint: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) – súlyszám: 70 2. Jótállás időtartama (min. 60 hónap – max. 96 hónap)
– súlyszám: 30 Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 
útmutatója szerint: • az 1. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 
útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik. • a 2. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési 
Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti egyenes 
arányosítással történik. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P – Pmin/Pmax-Pmin=Alegjobb/Avizsgált azaz P=Alegjobb/Avizsgált(Pmax-Pmin)+
Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó 
határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme; Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat. P – Pmin/Pmax-Pmin=Avizsgált/Alegjobb azaz P= Avizsgált/Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme;

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:

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

Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.Szöveges értékelés:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.01 13:05:04 nemethip

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.04.01 14:18:09 nemethip

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.04.01 14:30:50 nemethip

Összesen: 3 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

2019.04.01VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2019.04.01VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

A szerződéskötési moratórium időpontjának lejárta módosításra került. Az összegezés javításának dátumát javítottuk.

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.07Lejárata:2019.04.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2019.04.01

2019.04.01




