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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

1.Az ajánlatkérő neve és címe: 

 Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 

 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Keretszerződés távhővezetékek hibaelhárítási munkálataira és új vezetékek építési munkáira 

az új fogyasztók bekötéséhez kapcsolódóan. 

 

3. A választott eljárás fajtája: 

A Kbt. V. fejezete szerinti, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló, tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás 

 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 

pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: 

- 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 8 (részenként 

4-4) 

 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti 

tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 

1. részajánlat 

(kelenföldi, csepeli,  

budafoki, 

rózsakerti és, 

kőbánya-kispesti 

hőkörzet) 

Ajánlattevő neve, 

címe                               

Esetek 

Távvezetékek 

és idomok 

ajánlatkérő 

által 

meghatározott 

bázisárhoz 

képest 

biztosított 

kedvezmény 

minimális 

mértéke (%) 

Gépészeti 

rezsióra  

(Ft/óra) 

Mélyépítés  

rezsióra 

díja 

(Ft/óra) 

Egyéb 

munkálatok 

rezsi óradíja 

(Ft/óra) 

Jótállás 

(hónap) 

Tervezői 

mérnöknap 

díja 

(Ft/nap) 

Colas-Alterra Zrt. 

1103 Budapest, 

Sibrik M. út 30. 

a 
5,0 

7 614 4 374 4 375 
60 79 100 

b, c, d 6 904 3 965 3 965 

Force Kft. 1107 

Budapest, Basa u 20. 

a 
16,5 

6 100 5 050 5 000 
60 39 900 

b, c, d 6 000 4 930 4 490 

Tectum Kft. 1118 

Budapest, Torbágy u 

13. 

a 
7,0 

5 000 4 000 2 000 
60 10 000 

b, c, d 4 800 3 800 2 000 

Terra-21 Kft. 2016 

Leányfalu, Móricz 

Zs. u 34. 

a 
12,0 

4 890 3 200 2 450 
60 39 800 

b, c, d 4 890 3 200 1 900 
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2. részajánlat 

(angyalföld-újpesti, 

óbuda-

békásmegyeri, 

Huha, füredi, 

újpalotai és, 

rákoskeresztúri.) 

Ajánlattevő neve, 

címe                               

Esetek 

Távvezetékek 

és idomok 

ajánlatkérő 

által 

meghatározott 

bázisárhoz 

képest 

biztosított 

kedvezmény 

minimális 

mértéke (%) 

Gépészeti 

rezsióra 

(Ft/óra) 

Mélyépítés  

rezsióra 

díja 

(Ft/óra) 

Egyéb 

munkálatok 

rezsi 

óradíja(Ft/ór

a) 

Jótállás 

(hónap) 

Tervezői 

mérnöknap 

díja 

(Ft/nap) 

Colas-Alterra Zrt. 

1103 Budapest, 

Sibrik M. út 30. 

a 
5,0 

7 614 4 374 4 374 
60 79 100 

b, c, d 6 904 3 965 3 965 

Force Kft. 1107 

Budapest, Basa u 20. 

a 
16,5 

6 020 5 000 4 890 
60 39 900 

b, c, d 5 970 4 890 4 450 

Tectum Kft. 1118 

Budapest, Torbágy u 

13. 

a 
7,0 

5 000 4 000 2 000 
60 10 000 

b, c, d 4 800 3 800 2 000 

Terra-21 Kft. 2016 

Leányfalu, Móricz 

Zs. u 34. 

a 
16,0 

4 890 3 200 1 900 
60 29 800 

b, c, d 4 890 2 380 1 900 

 

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

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 

1. részajánlat: 

      Az ajánlattevő 

neve:  

 

Colas-Alterra Zrt. 

Az ajánlattevő 

neve:  

 

Force Kft. 

Az ajánlattevő 

neve:  

 

Tectum Kft. 

Az ajánlattevő 

neve:  

 

Terra-21 Kft. 

  Az elbírálás A rész- 

szempont-

ok 
 

 
  

    

  részszempontjai súlyszáma

i 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értéke

lési 

pontsz

ám 

Értékelé

si 

pontszá

m és  

súlyszá

m  

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

   Távvezetékek és 

idomok ajánlatkérő 

által meghatározott 

bázisárhoz képest 

biztosított 

kedvezmény 

minimális mértéke 

15 

 31,00  465,00  100,00  1500,00 43,00 645,00  73,00  1095,00 

   Gépészeti rezsióra 

díja (HUF/óra) 20 
 67,69 

  

1353,82  81,02 

  

1 620,36 99,80 1 995,96  100,00 

  

2 000,00 
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   Mélyépítés 

rezsióra díja 

(HUF/óra) 
20 

 76,98 

  

1 539,61  64,49 

  

1 289,74 82,23 1 644,62  100,00 

  

2 000,00 

   Egyéb munkálatok 

rezsióra díja 

(HUF/óra) 
15 

 48,48 727,23   42,73 640,92  100,00 1 500,00  92,03 1 380,52  

   Jótállás 15  100,00 1500,00   100,00 1500,00  100,00 1500,00  100,00 1500,00  

   Tervezői díj 

(HUF/nap) 15 
13,52 202,74 25,81 387,18 100,00 1 500,00 25,87 388,12 

 

 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

337,67 5788,40 414,05 6938,20 525,03 8785,58 490,90 8363,64 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

 

2. részajánlat: 

 

      Az ajánlattevő 

neve:  

 

Colas-Alterra Zrt. 

Az ajánlattevő 

neve:  

 

Force Kft. 

Az ajánlattevő 

neve:  

 

Tectum Kft. 

Az ajánlattevő 

neve:  

 

Terra-21 Kft. 

  Az elbírálás A rész- 

szempont-

ok 
 

 
  

    

  részszempontjai súlyszáma

i 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értéke

lési 

pontsz

ám 

Értékelé

si 

pontszá

m és  

súlyszá

m  

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

   Távvezetékek és 

idomok ajánlatkérő 

által meghatározott 

bázisárhoz képest 

biztosított 

kedvezmény 

minimális mértéke 

15 

31,00 465,00 100,00 1500,00 43,00 645,00 97,00 1455,00 

   Gépészeti rezsióra 

díja (HUF/óra) 20 
67,69 1 353,82 81,02 1 620,36 99,80 1 995,96 100,00 2 000,00 

   Mélyépítés 

rezsióra díja 

(HUF/óra) 
20 

67,25 1 344,91 56,35 1 127,05 71,82 1 436,46 100,00 2 000,00 

   Egyéb munkálatok 

rezsióra díja 

(HUF/óra) 
15 

46,11 691,70 40,64 609,63 95,05 1 425,75 100,00 1 500,00 

   Jótállás 15 100,00 1 500,00 100,00 1500,00 100,00 1500,00 100,00 1500,00 

   Tervezői díj 

(HUF/nap) 15 
13,52 202,74 25,81 387,18 100,00 1 500,00 34,22 513,32 
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A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

325,57 5558,17 403,82 6744,22 509,67 8503,17 531,22 8968,32 

 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 a ponthatár megadása: 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló résszempontok tekintetében 

adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. 

 

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 összességében legelőnyösebb ajánlat részszempontjai az alábbiak: 

Részszempont Súlyszám 

1. Távvezetékek és idomok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz 

képest biztosított kedvezmény minimális mértéke (%)  
15 

2. Gépészeti rezsióra díja (Ft/óra) 20 

3. Mélyépítés rezsióra díja (Ft/óra) 20 

4. Egyéb munkálatok rezsióra díja (Ft/óra) 15 

5. Jótállás (hónap) 15 

6. Tervezői díj (Ft/nap) 15 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja ezen ponthatárok közötti pontszámot, az 

alábbiak: 

Az 1. (Távvezetékek és idomok ajánlatkérő által meghatározott bázisárhoz képest biztosított 

kedvezmény minimális mértéke) bírálati szempont: 

tekintetében a relatív értékelési módszert, azon belül az egyenes arányosítást alkalmazza, ahol 

a legmagasabb, százalékban meghatározott engedmény a legkedvezőbb, és mint az 

Ajánlatkérő számára legkedvezőbb kapja a lehetséges maximális pontot. 

Az ajánlatkérő egyenes arányosítással értékel, az adott részszemponton belül a legkedvezőbb 

ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással 

kerül megállapításra. A részszemponthoz tartozó pontszámokat Ajánlatkérő az alábbi képlet 

alkalmazásával határozza meg: 

P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegelőnyösebb) × (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 

 

Ajánlatlegelőnyösebb = a legelőnyösebb ajánlott érték 

Ajánlatvizsgált  = a vizsgált ajánlott érték 

P   = a vizsgált ajánlott érték számított pontszáma 

Pmax    = 100 mint a pontskála felső határa 

Pmin    = 1 mint a pontskála alsó határa 
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A 2. (gépészeti rezsióra díja); 3. (mélyépítési rezsióra díja) és 4. (Egyéb munkálatok rezsióra 

díja) és 6. (tervezői díj) bírálati szempontok 

tekintetében a relatív értékelési módszert, azon belül is a fordított arányosítás módszerét 

alkalmazza, ahol a legalacsonyabb ellenszolgáltatási érték, mint az Ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb kapja a lehetséges maximális pontot az alábbi képlet szerint: 

Ajánlatkérő fordított arányosítással értékel, az adott részszemponton belül a legkedvezőbb 

ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással 

kerül megállapításra. A részszemponthoz tartozó pontszámokat ajánlatkérő az alábbi képlet 

alkalmazásával határozza meg: 

P = (Ajánlatlegkedvezőbbb / Ajánlatvizsgált) × (Pmax – Pmin) + Pmin  

 

ahol: 

Ajánlatlegkedvezőbbb = a legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) 

Ajánlatvizsgált  = a vizsgált nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) 

P= az vizsgált nettó ellenszolgáltatás összegének számított pontszáma 

Pmax    = 100 mint a pontskála felső határa 

Pmin    = 1 mint a pontskála alsó határa 

 

Az 5. (jótállás) bírálati szempont: 

Teljes körű jótállás: Az ajánlattevő által vállalt teljes körű jótállás minimális időtartama 48 

hónap, a maximális időtartama 60 hónap. Ajánlattevő jogosult 60 hónapnál többet ajánlani de 

ajánlatkérő a jótállás maximális mértékeként 60 hónapot vesz figyelembe az ajánlatok 

elbírálásánál. A 48 hónap alatti ajánlat érvénytelen, a 60 hónap fölötti ajánlat nem 

érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 60 hónapként veszi figyelembe. 

 

 

Távhővezeték munkálataira vállalt 

jótállás 

 

pontszám 

< 48 érvénytelen 

= 48 1 

48 - 60 

1-100 kerül kiosztásra lineáris 

arányosítással 

képlet:1 

P = (Ajánlatvizsgált / 

Ajánlatlegelőnyösebb) × (Pmax – Pmin) + 

Pmin 

> =60 100 

  

 

                                                 
1
 ahol: 

Ajánlatlegelőnyösebb = a legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) 

Ajánlatvizsgált  = a vizsgált nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) 

P = az vizsgált nettó ellenszolgáltatás összegének számított pontszáma 

Pmax    = 100 mint a pontskála felső határa 

Pmin    = 1 mint a pontskála alsó határa 
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7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. részajánlat 

(kelenföldi, csepeli,  

budafoki, 

rózsakerti és, 

kőbánya-kispesti 

hőkörzet) 

Ajánlattevő neve, 

címe                               

Esetek 

Távvezetékek 

és idomok 

ajánlatkérő 

által 

meghatározott 

bázisárhoz 

képest 

biztosított 

kedvezmény 

minimális 

mértéke (%) 

Gépészeti 

rezsióra  

(Ft/óra) 

Mélyépítés  

rezsióra 

díja 

(Ft/óra) 

Egyéb 

munkálatok 

rezsi óradíja 

(Ft/óra) 

Jótállás 

(hónap) 

Tervezői 

mérnöknap 

díja 

(Ft/nap) 

Tectum Kft. 1118 

Budapest, Torbágy u 

13. 

a 
7,0 

5 000 4 000 2 000 
60 10 000 

b, c, d 4 800 3 800 2 000 

 

2. részajánlat 

(angyalföld-újpesti, 

óbuda-

békásmegyeri, 

Huha, füredi, 

újpalotai és, 

rákoskeresztúri.) 

Ajánlattevő neve, 

címe                               

Esetek 

Távvezetékek 

és idomok 

ajánlatkérő 

által 

meghatározott 

bázisárhoz 

képest 

biztosított 

kedvezmény 

minimális 

mértéke (%) 

Gépészeti 

rezsióra 

(Ft/óra) 

Mélyépítés  

rezsióra 

díja 

(Ft/óra) 

Egyéb 

munkálatok 

rezsi 

óradíja(Ft/ór

a) 

Jótállás 

(hónap) 

Tervezői 

mérnöknap 

díja 

(Ft/nap) 

Terra-21 Kft. 2016 

Leányfalu, Móricz 

Zs. u 34. 

a 
16,0 

4 890 3 200 1 900 
60 29 800 

b, c, d 4 890 2 380 1 900 

 

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

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a 

része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

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

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

 

1. részajánlat – Tectum Kft. (1118 Budapest, Torbágy u 13.) 

 

 tervezési munkák, tervezői művezetés 

 hegesztett kötések szemrevételezéses és radiográfiai vizsgálata 

 karmantyúk utószigetelése 

 aszfaltozási munkák 
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 mobil WC kölcsönzése 

 

2. részajánlat – Terra-21 Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u 34.) 

 

 aszfaltozási munkák 

 szakipari munkák 

 gépészeti szerelés 

 építőmesteri munkák 

 gépbérlet 

 

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

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

körülmények ismertetése: - 

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja:  

2011. február 26. 

 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 

2011. március 6. 

 

13. * Egyéb információk: 

Ajánlatkérő 2011. február 01-jén a Kbt. 86.§ (1) bekezdés c) pontja alapján írásbeli indoklást 

kért Tectum Kft. és Terra-21 Kft-től, mint Ajánlattevőktől a Tervezői díj tekintetében, mely 

szerint az ajánlatuk a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan 

alacsony.  

Az indoklás megküldésének határideje: 2011. február 08. 10.00 óra volt.  

Mindkét Ajánlattevőtől a válaszok a megadott határidőre megérkeztek. 

A beérkezett indokolásokat Ajánlatkérő tudomásul vette és elfogadta. 

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 

közzétételének/megküldésének napja: 

 
2010/S 229-350418  2010. november 25. 

 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének időpontja: 

2011. február 25. 

 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2011. február 23. 

 

18.* Az összegezés javításának indoka: - 
  

 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. 

 


