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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.) 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Levegőztető légbevivő rendszer felújítása” 
A közbeszerzés tárgyának részletes listája és specifikációja a dokumentációban megtalálható.   

 
3. A választott eljárás fajtája: 

Hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján. 
 

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: 

Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján 2015. szeptember 21.-én 5 ajánlattevőnek megküldött felhívással 
hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárást indított. 

 
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): 3 db 

 
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): 

Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.) 
Ajánlati nettó ár:  ............................................................................................................................... 14.125.000,-Ft 

Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Bogáncs u. 27.) 
Ajánlati nettó ár:  ............................................................................................................................... 15.915.000,-Ft 

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

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 is-
mertetése, 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:  

Lui-Ker ’96 Kft. (3529 Miskolc, Sibrik M. u. 14.) 
 
Ajánlatát érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján: 
- Ajánlatában nem megfelelően nyújtotta be és nem csatolt be új nyilatkozatot a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (3. 

sz. melléklet), amelyben kizárólag az egyik rész [a) vagy b) pont valamelyike] kerül kitöltésre. 



 2 

- Ellentmondást találtam a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (8) bekezdése alapján becsatolt nyilatkozata, 
valamint a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló adatai között. (Utóbbi szerint mérleg sze-
rinti eredménye a 2012-es évben negatív volt.) Az ellentmondás feloldására, valamint új nyilatkozat becsatolására 
nem került sor. 

- Hiánypótlásra vonatkozó felszólításomra nem csatolt be kiegészítő nyilatkozatot a referenciáról szóló nyilatkozat-
hoz, miszerint a felsorolt szerződés szerinti teljesítések tartalmaztak összesen legalább 800 fm KPE cső és hozzá 
tartozó idomok hegesztésére, szerelésére vonatkozó referenciát.  

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kivá-
lasztásának indokai: 

Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.) 
Ajánlati nettó ár:  ............................................................................................................................... 14.125.000,-Ft 
Legkedvezőbb ajánlatot tette. 

b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  

Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Bogáncs u. 27.) 
Ajánlati nettó ár:  ............................................................................................................................... 15.915.000,-Ft 
Második legkedvezőbb ajánlatot tette. 

12. *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: telepítés, szerelés 
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 meg-
jelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: OBV Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 52.) – 11% 
b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 

 
14. *Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, ame-

lyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

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

 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. október 16. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. október 26. 
 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. október 16. 
 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. október 16. 
 

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. 

 


