
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.  

Postai cím: Petőfi Sándor utca 32. 

Város: Lenti Postai irányítószám: 8960 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város 
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében 
műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, 
geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-
ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági 
tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési 
szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 
A Beruházásra irányuló, a Közbeszerzési Dokumentáció részeként a Tervező részére rendelkezésre 
bocsátott meglévő műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, alternatív geotermikus koncepció kidolgozása.  
Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a Megrendelő által kiválasztott és jóváhagyott műszaki 
megoldásra, mely magában foglalja a szükséges szakértői közreműködést is, a műszaki előkészítő 
pályázati dokumentációk geotermikus és energetikai részeinek pályázati szempontú 
összeállításában, amelyek alapján a Tervező elkészíti a Megrendelő által előzetesen, írásban 
jóváhagyandó Tervezési Programot 
A hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv elkészítését a reambuláció a geotermikus 
rendszerre 
A Beruházás megvalósításához szükséges teljeskörű, valamennyi szakági munkarészt (különös 
tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre) felölelő vízjogi 
létesítési engedélyes Tervek elkészítése 
A Beruházást megvalósító Generálkivitelező kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 
munkarészt (különös tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre) 
felölelő, a kivitelezési árazásra alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan tervezői 
költségvetés elkészítése 
A szükséges csomóponti Terveket (továbbá technológiai utasítást, műszaki megvalósulási Terveket, 
és egyéb részlet-terveket) magában foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös tekintettel a 
szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és teljeskörű 
kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó árazatlan tervezői költségvetés elkészítése 

IV. szakasz: Eljárás 



IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 117.§ szerinti sajátos 
beszerzési szabályok alkalmazásával, nyílt közbeszerzési 

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

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

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 2114/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 -  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: -  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [] Elnevezés: „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti 
város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, 
geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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



V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Innogeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adószám: 
14165009-2-06) 
Az Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő 
megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott 
nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági 
követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Ajánlat 
Minőségi 
szempont: 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány többlettapasztalata 

 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (A) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer tervezésében 

10 db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (B) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer erős- és gyengeáramú ellátásának 
tervezésében 

6 db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (C) alpontjában 
előírt szakember szakmai többlettapasztalata teljes 

visszasajtolású működő geotermikus rendszer 
hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai 

modelljének összeállításában 

6 db 

Ár 
szempont 

Nettó ajánlati ár:  

Ár 
szempont 

A meglévő műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, alternatív geotermikus koncepció 

kidolgozása  

nettó 8.000.000,- Ft 

Ár 
szempont 

Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
nettó 15.000.000,- Ft 

Ár Hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv és nettó 7.000.000,- Ft 



szempont tervdokumentáció elkészítése 

Ár 
szempont 

a Beruházás megvalósításához szükséges vízjogi 
létesítési engedélyes Tervek és tervdokumentáció 

elkészítése és az illetékes hatósághoz való 
benyújtása, a végleges engedélyek beszerzése 

nettó 1.000.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a Beruházást megvalósító Generálkivitelező 
kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 

munkarészt felölelő, a kivitelezési árazásra 
alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan 

tervezői költségvetés elkészítése 

nettó 2.200.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a szükséges csomóponti Terveket (továbbá 
technológiai utasítást, műszaki megvalósulási 
Terveket, és egyéb részlet-terveket) magában 

foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös 
tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve 

telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és 
teljeskörű kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó 

árazatlan tervezői költségvetés elkészítése 

nettó 5.000.000,- Ft 

Ár 
szempont 

Tervezői művezetés nettó díja 
nettó 100.000,- Ft / 

alkalom 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    
    Az ajánlattevő neve: 

Innogeo Kutató és 
Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Integrated Engineering 

Solutions Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Porció Műszaki 
Fejlesztési és 

Vállalkozási Kft. 
Kútfej Vízkutató és 
Fúró Tervező Kkt. 

 Az értékelés 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 

Értékelés
i 
pontszá
m és  
súlyszám 
szorzata 

 A szerződés 
teljesítésében részt 
vevő személyi 
állomány 
többlettapasztalata 

5 

      

 1. alszempont: A 
felhívás III.1.3. 
pontjának M2/ (A) 
alpontjában előírt 
szakember, 
tervezési 
szakterületen 
szerzett szakmai 
többlettapasztalata 
kitermelő-
visszasajtoló 
kútrendszerrel bíró 

2 

100 200 25,75 51,5 100 200 



geotermikus 
rendszer 
tervezésében 

 2. alszempont: A 
felhívás III.1.3. 
pontjának M2/ (B) 
alpontjában előírt 
szakember, 
tervezési 
szakterületen 
szerzett szakmai 
többlettapasztalata 
kitermelő-
visszasajtoló 
kútrendszerrel bíró 
geotermikus 
rendszer erős- és 
gyengeáramú 
ellátásának 
tervezésében 

2 

100 200 25,75 51.5 25,75 51,5 

 3. alszempont: A 
felhívás III.1.3. 
pontjának M2/ (C) 
alpontjában előírt 
szakember szakmai 
többlettapasztalata 
teljes visszasajtolású 
működő 
geotermikus 
rendszer 
hévízbeszerzési 
tervének és 
hidrodinamikai 
modelljének 
összeállításában 

1 

100 100 25,75 25,75 100 100 

 Nettó ajánlati ár 5 
      

 1. alszempont: A 
meglévő műszaki 
koncepció és 
megvalósíthatósági 
tanulmány műszaki-
gazdasági 
felülvizsgálata, 
alternatív 
geotermikus 
koncepció 
kidolgozása – nettó 
díj (Ft) 

0,5 

100 50 89,99 45 49 24,5 

 2. alszempont: 
Geotermikus 
kaszkadrendszer 
részletes műszaki, 
gazdasági és 
környezetvédelmi 
megvalósíthatósági 
tanulmány 
elkészítése – nettó 
díj (Ft) 

0,5 

70,3 35,15 64 32 100 50 

 3. alszempont: 
Hidrodinamikai 
modell és 
hévízbeszerzési 

0,5 

46,26 23,13 46,26 23,13 100 50 



Terv és 
tervdokumentáció 
elkészítése – nettó 
díj (Ft) 

 4. alszempont: a 
Beruházás 
megvalósításához 
szükséges vízjogi 
létesítési engedélyes 
Tervek és 
tervdokumentáció 
elkészítése és az 
illetékes hatósághoz 
való benyújtása, a 
végleges engedélyek 
beszerzése – nettó 
díj (Ft) 

2 

100 200 50,5 101 44,23 88,46 

 5. alszempont: a 
Beruházást 
megvalósító 
Generálkivitelező 
kiválasztásához 
szükséges, 
valamennyi szakági 
munkarészt felölelő, 
a kivitelezési 
árazásra alkalmas 
tenderterv és az 
ahhoz tartozó 
árazatlan tervezői 
költségvetés 
elkészítése– nettó 
díj (Ft) 

0,5 

100 50 88,12 44,06 44,56 22,28 

 6. alszempont: a 
szükséges 
csomóponti 
Terveket (továbbá 
technológiai 
utasítást, műszaki 
megvalósulási 
Terveket, és egyéb 
részlet-terveket) 
magában foglaló, 
valamennyi szakági 
munkarészt 
(különös tekintettel 
a szükséges 
közműkiváltási, 
illetve telekalakítási 
munkarészekre) 
felölelő részletes és 
teljeskörű kiviteli 
Tervek és az ahhoz 
tartozó árazatlan 
tervezői 
költségvetés 
elkészítése – nettó 
díj (Ft) 

0,5 

100 50 87,84 43,92 71,71 35,86 

 7. alszempont: 
Tervezői művezetés 
nettó díja (Ft / 
alkalom) 

0,5 

100 50 67 33,5 83,5 41,75 



 A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

 956,28  451,36  664,35 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 2 

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: 2 

Az 1. részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek 
minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül 
meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás).  
 
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás / Vizsgált ajánlat szerinti 
megajánlás)*99+1 
 
Az ily módon meghatározott pontszám a vonatkozó súlyszámmal felszorzásra kerül. (Ajánlatkérő 
két tizedes jegy pontosságig számol.) 

 

A 2. részszempont esetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazó 
ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a 
legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő 
által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 
pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az alábbi képlet 
szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 db 
projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének 
megfelelően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. 

 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Innogeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (6720 Szeged, Dugonics tér 13.; adószám: 
14165009-2-06) 
Nettó ajánlati ár: 
A meglévő műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, 
alternatív geotermikus koncepció kidolgozása: nettó 8.000.000,- Ft 
Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: nettó 15.000.000,- Ft 
Hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv és tervdokumentáció elkészítése: nettó 7.000.000,- 
Ft 
a Beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes Tervek és tervdokumentáció 
elkészítése és az illetékes hatósághoz való benyújtása, a végleges engedélyek beszerzése: nettó 
1.000.000,- Ft 
a Beruházást megvalósító Generálkivitelező kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 
munkarészt felölelő, a kivitelezési árazásra alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan 
tervezői költségvetés elkészítése: nettó 2.200.000,- Ft 
a szükséges csomóponti Terveket (továbbá technológiai utasítást, műszaki megvalósulási Terveket, 
és egyéb részlet-terveket) magában foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös tekintettel a 
szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és teljeskörű 
kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó árazatlan tervezői költségvetés elkészítése: nettó 5.000.000,- Ft 
Tervezői művezetés nettó díja: nettó 100.000,- Ft / alkalom 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2X igen  nem 

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

A meglévő műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, 
alternatív geotermikus koncepció kidolgozása – részfeladatok végrehajtása 
Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – részfeladatok végrehajtása 
Hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv és tervdokumentáció elkészítése – részfeladatok 
végrehajtása 
A Beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes Tervek és tervdokumentáció 
elkészítése és az illetékes hatósághoz való benyújtása, a végleges engedélyek beszerzése – 
részfeladatok végrehajtása 
A Beruházást megvalósító Generálkivitelező kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 
munkarészt felölelő, a kivitelezési árazásra alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan 
tervezői költségvetés elkészítése – részfeladatok végrehajtása 
A szükséges csomóponti Terveket (továbbá technológiai utasítást, műszaki megvalósulási Terveket, 
és egyéb részlet-terveket) magában foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös tekintettel a 
szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és teljeskörű 
kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó árazatlan tervezői költségvetés elkészítése – részfeladatok 
végrehajtása 
Tervezői művezetés – részfeladatok végrehajtása 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 2 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 

MNI Kft. (6782 Mórahalom, Erkel Ferenc u. 9.; adószám: 11692164-2-06)  

Greenmen Energia Kft. (6131 Szank, Petőfi u. 38; adószám: 13959526-2-03) 

V-meter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Tulipán u. 4.; adószám: 14732245-2-06) 

Dr. Szanyi János EV. (6753 Szeged, Major u. 5/2.; adószám: 75900799-1-26)2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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:  

MNI Kft. (6782 Mórahalom, Erkel Ferenc u. 9.; adószám: 11692164-2-06) – M1) a) pont 

Greenmen Energia Kft. (6131 Szank, Petőfi u. 38; adószám: 13959526-2-03) – M2) a) pont 

V-meter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Tulipán u. 4.; adószám: 14732245-2-06) 
- M2) b) pont 

Dr. Szanyi János EV. (6753 Szeged, Major u. 5/2.; adószám: 75900799-1-26) M2) c) pont 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/03/10 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.10) További információk: 

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az 
ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, így 
az alábbi ajánlattevők által benyújtott ajánlatok vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt 
bírálati cselekményekre, ezért az ajánlatok érvényessége nem állapítható meg. 

1./ Integrated Engineering Solutions Kft. (6792 Zsombó, Gárdonyi G. u. 36.; adószám: 13722009-
2-06) 

Részszempont Ajánlat 
Minőségi 
szempont: 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány többlettapasztalata 

 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (A) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer tervezésében 

2 db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (B) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer erős- és gyengeáramú ellátásának 
tervezésében 

2 db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (C) alpontjában 
előírt szakember szakmai többlettapasztalata teljes 

visszasajtolású működő geotermikus rendszer 
hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai 

modelljének összeállításában 

2 db 

Ár 
szempont 

Nettó ajánlati ár:  

Ár 
szempont 

A meglévő műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, alternatív geotermikus koncepció 

kidolgozása  

nettó 8.900.000,- Ft 

Ár 
szempont 

Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
nettó 16.500.000,- Ft 

Ár 
szempont 

Hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv és 
tervdokumentáció elkészítése 

nettó 8.000.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a Beruházás megvalósításához szükséges vízjogi 
létesítési engedélyes Tervek és tervdokumentáció 

elkészítése és az illetékes hatósághoz való 
benyújtása, a végleges engedélyek beszerzése 

nettó 2.000.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a Beruházást megvalósító Generálkivitelező 
kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 

munkarészt felölelő, a kivitelezési árazásra 
alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan 

tervezői költségvetés elkészítése 

nettó 2.500.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a szükséges csomóponti Terveket (továbbá 
technológiai utasítást, műszaki megvalósulási 
Terveket, és egyéb részlet-terveket) magában 

foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös 

nettó 5.700.000,- Ft 



tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve 
telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és 

teljeskörű kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó 
árazatlan tervezői költségvetés elkészítése 

Ár 
szempont 

Tervezői művezetés nettó díja 
nettó 150.000,- Ft / 

alkalom 
 
2./ Porció Műszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft. (1021 Budapest, Ötvös János utca 3. ; adószám: 
10563876-2-41) 
Kútfej Vízkutató és Fúró Tervező Kkt. (1184 Budapest, Széchenyi u. 83.; adószám: 29555255-2-
43) 

Részszempont Ajánlat 
Minőségi 
szempont: 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány többlettapasztalata 

 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (A) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer tervezésében 

10 db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (B) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer erős- és gyengeáramú ellátásának 
tervezésében 

2 db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (C) alpontjában 
előírt szakember szakmai többlettapasztalata teljes 

visszasajtolású működő geotermikus rendszer 
hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai 

modelljének összeállításában 

5 db 

Ár 
szempont 

Nettó ajánlati ár:  

Ár 
szempont 

A meglévő műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, alternatív geotermikus koncepció 

kidolgozása  

nettó 16.500.000,-Ft 

Ár 
szempont 

Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
nettó 10.500.000,- Ft 

Ár 
szempont 

Hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv és 
tervdokumentáció elkészítése 

nettó 3.200.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a Beruházás megvalósításához szükséges vízjogi 
létesítési engedélyes Tervek és tervdokumentáció 

elkészítése és az illetékes hatósághoz való 
benyújtása, a végleges engedélyek beszerzése 

nettó 2.290.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a Beruházást megvalósító Generálkivitelező 
kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 

munkarészt felölelő, a kivitelezési árazásra 
alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan 

tervezői költségvetés elkészítése 

nettó 5.000.000,- Ft 

Ár 
szempont 

a szükséges csomóponti Terveket (továbbá 
technológiai utasítást, műszaki megvalósulási 

nettó 7.000.000,- Ft 



Terveket, és egyéb részlet-terveket) magában 
foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös 

tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve 
telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és 

teljeskörű kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó 
árazatlan tervezői költségvetés elkészítése 

Ár 
szempont 

Tervezői művezetés nettó díja 
nettó 120.000,- Ft / 

alkalom 
2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
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