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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (2840 Oroszlány, Bánki Donát 

u. 2.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: „Vállalkozói szerződés: KEOP-5.4.0/12-2013-0014 

számú projekt részeként, a „A városi hőfogadót az erőművel összekötő tranzitvezeték 

felújítása” tárgyban” (DN350 átmérőjű, PN25 bar nyomásfokozatú és 130°C hőmérsékletű 

forróvíz közegű távhővezeték létesítése az Oroszlányi Erőmű (az Erőmű északi telekhatára) 

és Oroszlány városi hőfogadó épületének belső falsíkja között, ~5376 nyomvonalméter -

10% hosszban, a meglévő távhővezetékekre rákötve, városi, közműves környezetben) 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt III. rész 121.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:--- 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 

és közzétételének napja:--- 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: KÉ-8832/2014, 2014/05/12  

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): 2 

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, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 

1. Ajánlattevő  

Ajánlattevő neve: Terra-21 Kft 

Ajánlattevő székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34. 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott 

alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel, kizáró okok nem állnak fenn. 

Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: nettó 419.618.387,- Ft (tartalékkeret nélkül) 

 

2. Ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: SADE-TECTUM Konzorcium elnevezésű Közös Ajánlattevő 

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

 

Közös ajánlattevők tagjai:  

Vezető tag: 

Név: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

 

Társult tag:  

Név: TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft 



Székhely: 1118 Budapest, Torbágy u. 13. IV/13. 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott 

alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel, kizáró okok nem állnak fenn. 

Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: nettó 449.000.000,- Ft (tartalékkeret nélkül) 

 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként):--- 

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

 Az elbírálás 
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 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: 

Ajánlattevő neve: Terra-21 Kft 

Ajánlattevő székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34. 

Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: nettó 419.618.387,- Ft (tartalékkeret nélkül) 
 



Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tette a bírálati szempontra tekintettel a 

legkedvezőbb ajánlatot. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Ajánlattevő neve: SADE-TECTUM Konzorcium elnevezésű Közös Ajánlattevő 

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

Közös ajánlattevők tagjai:  

Vezető tag: 

Név: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

Társult tag:  

Név: TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft 

Székhely: 1118 Budapest, Torbágy u. 13. IV/13. 

Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: nettó 449.000.000,- Ft (tartalékkeret nélkül) 

Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tette a bírálati szempontra tekintettel a 

második legkedvezőbb ajánlatot. 
 

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

gépészeti technológiai szerelés, hegesztési munkák, szakipari munkák, radiográfiai 

mérések, mélyépítési munkák, aszfaltozási munkák, utószigetelési munkák  

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

állapotfelmérés, bontási munkák, burkolat helyreállítás, daruzási feladatok, dúcolás, 

elektromos irányítástechnikai kivitelezési munkák, forgalomtechnika, földmunka egy része, 

füvesítés, parképítési munkák, geodézia, gépészeti szerelési munkák, irányítástechnikai 

munkálatok, közmű kiváltások, közműigénybevétel, közúti szállítási feladatok, 

lőszermentesítés, mérnöki szolgáltatás, minőségvizsgálatok, varratvizsgálatok, 

műtárgyépítés, őrzés és vagyonvédelem, üzempróba, szakfelügyeletek, talajtömörség 

vizsgálatok, tereprendezés, helyreállítás, terület előkészítés, régészet, tervezői művezetés, 

úttisztítás, portalanítás, vákuumkutas talajvízszint süllyesztés, védőcső sajtolás, veszélyes és 

nem veszélyes (bontási, építési, stb) hulladék elszállítás, elhelyezés, kezelés, vezetékfektetés, 

csőszerelés, hegesztési munkák, varratok utószigetelése, mélyépítési munkák, gépészeti 

szerelési munkák, talajtömörségi vizsgálatok, aszfaltozási munkák, hegesztett kötések 

radiográfiai vizsgálata 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 



a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

Orient 2000 Mélyépítő és Közműépítő Kft 

Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pont M/2 pontja szerinti alkalmassági követelmény 

 

Herbel Róbert  

Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pont M/2 pontja szerinti alkalmassági követelmény 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

 

OLP-TECH Kft 

Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pont M/2 pontja szerinti alkalmassági követelmény 

 

VABEKO Kft 

Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pont M/2 pontja szerinti alkalmassági követelmény 
 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014/07/15 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014/07/25 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014/07/15 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014/07/15 

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. 

 
 


