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Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/105
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.
§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Közzététel dátuma: 2020.06.02.
Iktatószám: 8980/2020
CPV Kód: 45251220-9
Ajánlatkérő: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: víz- és csatornaszolgáltatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné Dr. Barcsik Adrienn
Telefon: +36 76511511
E-mail: barcsik.adrienn@bacsviz.hu
Fax: +36 76481282
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacsviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: víz- és csatornaszolgáltatás

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése
Hivatkozási szám: EKR000193212020

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45251220-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés összetett termelésű (kogenerációs) erőmű (gázmotor) építésére a
GINOP-2.2.1-15-2017-00080 azonosítószámú projekt keretében, a 2020. április 6. napján, 10:00 órai
kezdettel megtartott tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben rögzítettek alapján kiküldésre kerülő, jelen
végleges ajánlattételi felhíváshoz
kapcsolódó vállalkozási szerződéstervezetben és árazatlan költségvetésekben foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 223966910 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45251220-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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1db új, 500 kW villamos teljesítményű, konténerbe telepített gázmotor beszerzése a szükséges
infrastruktúra kivitelezésével kiegészítetten, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező
tervdokumentáció alapján; a 2020. április 6. napján, 10:00 órai kezdettel megtartott tárgyalásról
felvett jegyzőkönyvben rögzítettek alapján kiküldésre kerülő, jelen végleges ajánlattételi
felhíváshoz kapcsolódó vállalkozási szerződéstervezetben és árazatlan költségvetésekben foglaltak
szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata a szükséges engedélyek (pl Csongrád Megyei Kormányhivatal,
Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2., Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály;
áramszolgáltató) beszerzése és az ehhez szükséges tervdokumentációk elkészítése. Az
engedélyezési terven kívül kivitelezési terv, és megvalósulási terv elkészítése.
Az átadáskor nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére egy cikkszámokkal ellátott
alkatrészlista elektronikus formában történő átadása, kereshető formátumban (Excel és PDF)
A gázmotorhoz és hozzá tartozó vezérlőkhöz belépési kódot kér Ajánlatkérő, mint felhasználó, és
mint szerviz is.
A megépített kiserőművi berendezésre az illetékes hatósági előírások szerinti próbaüzem
lefolytatása nyertes ajánlattevő feladata és költsége. Amennyiben az illetékes hatóság próbaüzem
lefolytatását nem írja elő, úgy nyertes ajánlattevő köteles 1 hónapos üzempróbát lefolytatni,
melynek célja valamennyi beépített berendezés üzemszerű működésének beállítása és annak
bizonyítása. Az üzempróba során valamennyi üzemállapot szerinti működést le kell próbálni. A
teljesítés lezárásának feltétele a sikeres üzempróba teljesítése, mely során valamennyi üzemállapot
lepróbálásra kerül, illetve legalább 1 hét folyamatos / meghibásodásmentes üzemszerű működés
megvalósul.
Nyertes ajánlattevőnek a próbaüzem / üzempróba sikeres lezárását követő 5 munkanapon belül a
próbaüzemi / üzempróba záródokumentációt el kell készítenie és Ajánlatkérő részére 3 példányban
át kell adnia.
A próbaüzem / üzempróba időszaka a teljesítés időtartamba beszámítandó.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt 
többlet jótállási idő (üzemóra korlátozás nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónapban)  10 
2 3. Szállítási határidő (naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári nap) (egész napban)  2 
3 4. Kedvezmény mértéke az alkatrész listaárból (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitív egész 
számban) 5 
4 5. A megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 kWh) (pozitív 
egész számban)  2 
5 6. A megajánlott termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív egész számban) 
 2 
6 7. A megajánlott termék össz energetikai hatásfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitív egész 
számban)  2 
7 8. A megajánlott termék NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 
tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitív 
egész számban)  2 
8 9. A megajánlott termék CO kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 
tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitív
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egész számban) 2 
9 10. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális olajfogyasztása (g/kWh)
elektromos (min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy pontossággal)  1 
10 11. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális Kénhidrogén tartalma 22
MJ/m3 fűtőértékű biogázra vonatkoztatva katalizátors motorra vonatkozatva (mg/m3) (min. 100
mg/m3, max. 500 mg/m3) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Vállalási ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00080

II.2.9) További információ:
II.1.5) A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 10 hónap. II.2.5) Ár
kritérium: 1/a. Teljes vállalási ár - tartalékkerettel (nettó Ft) (pozitív egész számban) / súlyszám: 65;
1/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000 üzemórán belül (nettó Ft/üzemóra) (pozitív
egész számban) / súlyszám: 5.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115.
§-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazása.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2020/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29680517
Postai cím: Szurdokpart Út 86
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
E-mail: soregi@triotechnik.hu
Telefon: +36 309530499
Internetcím(ek): (URL) www.triotechnik.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11939041210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 223966910
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: POWER SZERVIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75291383
Postai cím: Ipar Utca 7
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13583488410

Hivatalos név: Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29680517
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Postai cím: Szurdokpart Út 86
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11939041210

Hivatalos név: BIJÁSZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75365396
Postai cím: Ékszer Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13522672241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2020/03/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
Az eljárás eredményesen zárult. 
A nyertes Ajánlattevő adószáma: 11939041-2-10 
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma: Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös, 
Szurdokpart Út 86.), 11939041-2-10; BIJÁSZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1038
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Budapest, Ékszer utca 6.), 13522672-2-41; POWER SZERVIZ Kft. (3200 Gyöngyös, Ipar Utca 7.),
13583488-4-10. 
Ajánlatkérő nem biztosította a részekre történő ajánlattételt. 
Ajánlatkérő az eljárásban nem vett figyelembe környezetvédelmi szempontokat, illetőleg nem
alkalmazott szociális 
szempontokat. 
A Kbt. 115. § (1) alkalmazásának alapja: Kbt. 21. § (4) bekezdés: „[…] E törvényt a közszolgáltatói
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során a külön jogszabályban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni. A 6. § szerinti ajánlatkérő a közszolgáltató tevékenységének biztosítása
céljától eltérő célból lefolytatott beszerzése során e törvény általános szabályai szerint jár el.” 
Kbt. 22. § (5) bekezdés b) pont: „Ha a közszolgáltató ajánlatkérő által kötött szerződés az ajánlatkérő
valamely e törvény szerinti közszolgáltató tevékenységének folytatása és egyben azon kívüli
tevékenységének folytatása céljából is szükséges, az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy […] egy
szerződést köt, amely esetben a szerződés elsődleges célját jelentő tevékenységre irányadó
szabályokat kell a szerződés megkötésére alkalmazni.” 
Kbt. 22. § (6) bekezdés a) pont: „Ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem állapítható meg,
hogy a közbeszerzés elsődlegesen mely tevékenység ellátásához szükséges a közbeszerzési eljárás e
törvény szerinti általános eljárási szabályait (Második vagy Harmadik Rész) kell alkalmazni, ha a
közbeszerzési szerződés valamely része a Második vagy Harmadik Rész hatálya alá tartozik, más
része esetében pedig a 21. § (4) bekezdés szerinti külön jogszabály lenne alkalmazandó;” 
A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése: „E rendeletben foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell akkor is, ha a közszolgáltatói szerződés megkötésére – ide értve a Kbt. 21. § (2)
bekezdését is – a Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben kerül sor, és az
ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt. 114–117. §-ában foglalt
eltérő szabályok is alkalmazandók.” 
Ajánlatkérő klasszikus ajánlatkérői minőségében eljárva folytatta le az eljárást; Ajánlatkérő az EKR
sajátosságai miatt nem tudja javítani a hirdetmény I.3) pontját, mivel közszolgáltatói minőségben is
szerepel az ajánlatkérői nyilvántartásban.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/29 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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