9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., 3700
Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Kazincbarcika, Egressy úti háromvezetékes távhő
gerincvezeték cseréje a városi hőfogadó és az AT-15 akna között.
A tervezett vezetékek adatai
1.A vezetékek mérete: DN250/O400, DN80/O160, DN65/O140, DN50/O125.
2. Csőgyártmány: ELŐRESZIGETELT rendszerű vezeték.
3. Szállított közeg: forróvíz
Munka főbb elemei:
- Bontási munkák
- Vezetékek telepítése (összesen 1735,4 fm)
- Csőszerelés aknában
- Építési munkák
- Útépítés
A műszaki tartalom a dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
A műszaki dokumentációban található konkrét termékre, anyagra, eljárásra, védjegyre
hivatkozó megnevezések csak a közbeszerzés tárgyának minőségi elvárásait hivatottak
egyértelműen jelezni.
Az árajánlat bármely más, legalább azonos minőséget biztosító anyagok, termékek
felhasználásával kidolgozható.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos
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: 10623/2013, 2013.07.01.
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
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):
I. DMT Konzorcium
Ajánlattevő neve: DMT-Gátépítő Kft., székhely: 3744 Múcsony, Szeles akna 1.
Ajánlattevő neve: DMT-BAU Kft., székhely: 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1.
Nettó ajánlati ár (Ft-ban): 209 999 000.- Ft
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap): 6 000 000 Ft/nap
Teljesítés időtartama a gépészeti feladatok ellátásig (naptári napban): 59 naptári nap

Teljesítés időtartama a gépészeti feladatoktól a kivitelezés befejezéséig (naptári napban): 25
naptári nap
Teljesítési biztosíték (forintban): 10 499 950.- Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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(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: 1-100
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:
Az 1. részszempont esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság
útmutatója
(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjaiban foglaltak szerinti
arányosítás
módszerét alkalmazza ajánlatkérő.

A 2., 3. 4. és 5. részszempont esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési
Hatóság
útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.a) pontjaiban foglaltak
szerinti
arányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérő.
Az egyes résszempontokon belül az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a
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összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében
legelőnyösebb
ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai
kerekítés
szabályai szerint.
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:
DMT Konzorcium
Ajánlattevő neve: DMT-Gátépítő Kft., székhely: 3744 Múcsony, Szeles akna 1.
Ajánlattevő neve: DMT-BAU Kft., székhely: 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1.
Nettó ajánlati ár (Ft-ban): 209 999 000.- Ft
Ajánlattevő az ajánlatkérő által megállapított hiányosságokat határidőben, megfelelően
teljesítette. / Az ajánlat érvényes az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
Az ajánlattevő adta az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
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: felelős műszaki vezetés, gépészeti munkák
részmunkái, dúcolás részmunkái, irtási, föld és sziklamunkák részmunkái, zsaluzás
részmunkái, útépítési munkák részmunkái, beton és vb. munkák részmunkái, ideiglenes
létesítmények részmunkái, felületkezelés részmunkái, minőség-ellenőrzés részmunkái,
dokumentálás részmunkái, víztelenítés részmunkái, provizor vezeték munkái, lakatos
munkák.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Susányi Kft (AF III.2.3. M.1.2, M.2.4., M.3.6.,
M.3.10., M.3.11., M.3.12), CÉL Bt. (AF III.2.3. M.2.2.)
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.08.24.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.09.02.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.08.23.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.08.23.
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.

