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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  Füstgázhasznosító rendszer tervezése, szállítása, telepítése és üzembe 
helyezése a FŐTÁV Zrt. részére. 
 
SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM 
Gépésztechnológiai berendezések 
Hőhasznosító 
A 3. és a 2. PTVM kazán füstgázrendszerébe épített 1-1 db hőcserélő,, melyek hőteljestménye a 3. kazánban legaláb 
1,7 MW, míg a 2. kazánban legalább 1,6 MW. A hőcserélő csövei savas kondenz tűrő anyagból készüljenek, és 
anyagmegválasztásakor az elektrokémiai korróziós szempontokat és a szilárdságtani szempontokat is figyelembe kell 
venni.  
Szivattyúk 
Hőhasznosítónként 2 db teljesen azonos, egyfokozatú centrifugál szivattyú gépcsoport (szivattyú, villanymotor, 
frekvenciaváltós hajtásszabályozás). A szivattyúk teljes tartalékai egymásnak. 
Füstcsatornák 
Az égéstermék elvezető rendszer teljesen gáztömör kialakítású. Az égéstermék elvezető rendszer külső szerkezeti 
teherviselő elemének alapanyaga szénacél. A belső, füstgázzal érintkező huzamok saválló acélból készüljenek. 
Segédrendszerek 
• Üzemvitel nyomon követéséhez szükséges nyomás, hőmérséklet vízmennyiség mérések, távadókkal az 
irányítástechnikai rendszerbe kötve, a központi folyamatirányítási rendszer felé átadva, 
- Gerinceken, (előremenő, visszatérő, tömegáram), 
- Szivattyú üzemel jel, füstgázventillátor üzemel, Hz, 
- Reteszköri elemek, 
• A vállalkozó által szállított berendezések karbantarthatóságához telepíteni szükséges kezelőjárdák, hágcsók, 
lépcsők és emelő berendezések komplett telepítése (a szükséges tartózással, pályák és a működtető egységek 
kiépítésével), beüzemelése. 
Szerelvények, csővezetékek, egyéb 
Feladat: 
• Forróvíz csővezetékek, elzáró szerelvényekkel, szükség esetén kompenzátorokkal a visszatérő osztósínről történő 
leágazástól, a visszatérő osztósínre történő visszalépésig kompletten az elvételi pontok kialakításával együtt. 
A leágazás módja mind a visszatérő, mind az előre menő vezetékszakasz esetén: 
- szerelvény beépítése a szivattyú szívóvezetéke felé közvetlenül a visszatérő osztósínhez elhelyezve 
- szerelvény beépítése a nyomóvezetékbe a visszatérő osztósín közvetlen közelébe. 
• Töltő és ürítő vezetéketeken kettős elzárást kell alkalmazni. 
• Fütgázcsatornák, elágazások, kompenzátorok, csappantyúk kiépítése a szükséges tartószerkezetekkel 
• A hőhasznosító üzemeltetéséhez szükséges műszerek, szabályozó és biztonsági egységek. 
• Hőszigetelések, szigetelés-burkolatok, korrózióvédelmi bevonatok készítése. 
• Fagyvédelem kiépítése a fagyásveszélynek kitett vezetékszakaszokon. 
• Berendezések és részegységek szerelése, beüzemelése, próbaüzeme. 
Villamos berendezések 
A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott villamos erőátvitel háromfázisú, 0.4 kV-os. A villamos energiát a 
kazánházban lévő E1 jelű erőátviteli elosztóból kell vételezni. A várható teljesítményhez szükséges szabad 
leágazáshely rendelkezésre áll. Érintésvédelem módja TN-C-S. 
Tervezési és kivitelezési feladatok: 
• A szivattyúk hajtásainak és segédberendezéseinek villamos tápellátásának kiépítése, védelmekkel, 
irányítástechnikai kapcsolatokkal. 
• Frekvenciaváltók szállítása és azok telepítése. 
• Kábelek, kábeltartó szerkezetek kiépítése. 
• Működtetések, reteszelések, jelzések, mérések kiépítése. 
• Épület villamos installáció (világítás, dugaszolóaljzat hálózat) 
• Villámvédelem, belső túlfeszültség védelem megvalósítása. 
• Érintésvédelem, földelő rendszer kiépítése. 
• A villamos berendezésekkel kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek, ill. jóváhagyások beszerzése. 
Irányítástechnikai berendezések 
• A megjelenítéshez a Főtáv ZRt. Siemens WinCC 7.0 megjelenítő szoftver a helyszinen található. A megjelenítéshez 
használt PC ipari kivitelű.  
• Az irányítástechnikai rendszer integrálódjon a helyi folyamatirányító számítógépbe (Siemens S7, WinCC), mely a 
jelek fogadására alkalmas ill. azzá tehető és program módosítás után egységesen kielégíti az automatikus üzem és a 
távfelügyelet követelményeit.(Modbus, Profibus) 
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• A technológiai berendezések irányítástechnikai csatlakozásának és felügyeletének megvalósítása. 
• A létesítésre kerülő füstgázhőhasznosító működésének összehangolása a fűtőmű üzemével.  
• Követelmény a füstgázhőhasznosító automatikus, kezelői beavatkozást nem igénylő, önállóan történő működésének 
megoldása és távfelügyeletben történő működtetés biztosítása a FŐTÁV Zrt. területéről. Működést ellehetetlenítő 
határérték átlépése előtt a rendszer adjon előjelzést. A távfelügyelt működtetés a helyszínről bénítható legyen. 
• A mért adatok percenkénti folyamatos rögzítése és továbbítása a FŐTÁV VISION folyamat megjelenítő rendszere 
felé.  
• Feszültségellátás, betáplálás: Az irányítástechnikai berendezések kompletten szállítandók. Az irányítástechnikai 
berendezések 24 V DC valamint 230 V AC feszültségűek legyenek.  
• Minden irányítástechnikai berendezésnek (szekrények, kábelgyűjtő dobozok, kábelek) az üzembe helyezés után kb. 
10% tartalékot kell tartalmaznia a későbbi bővítési lehetőségekhez. 
• A főkapcsolóval rendelkező elektromos elosztószekrényben, illetve berendezésben a főkapcsoló lekapcsolását 
követően idegen kisfeszültség nem maradhat. A kikapcsolt főkapcsoló mellett is szükséges jelzéseket reteszeléseket 
kizárólag törpefeszültséggel szabad megoldani. A törpefeszültség kikapcsolhatósága nem követelmény.  
Építészet 
Acél tartószerkezet 
Hőcserélők és csővezetékek alátámasztására szolgáló megfelelően méretezett acélszerkezet, mely biztosítja a 
kezelési és karbantartási feladatok biztonságos ellátását. 
Vállalkozó feladata a füstgázhőhasznosító építésére, szerelésére, telepítésére kijelölt területen belül kompletten , így 
• a szükséges földmunkák elvégzése, 
• a kijelölt területen belül az út és térburkolatok tisztán tartása, 
• minden magas- és mélyépítési tevékenység elvégzése, 
• a füstgázhőhasznosító építészeti munkáinak elvégzése, 
• gépalapok, mélyalapozás, padlócsatornák kialakítása, 
• közmű kapcsolatok kiépítése, csapadékvíz gyűjtése és elvezetése, 
• a karbantartáshoz szükséges építészet kialakítása, 
• befejező tereprendezés elvégzése. 
Ajánlattevő a műszaki leírás megfelelőségét az alábbiakkal kell, hogy igazolja ajánlatában, a műszaki megoldásra 
vonatkozóan: 
- Elrendezési vázlat, 
- Kapcsolási rajz a főbb közegek (füstgáz, víz, kondenzvíz) paramétereinek (tömegáram, nyomás, hőmérséklet) 
feltüntetésével, 
- Kalorikus számítás, 
- Új és megmaradó készülékek, berendezések listája; új készülékek és berendezések gyártói, típusai, adatlapja, 
- Beépített elzárók gyártói, típusai, hajtásai. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e 
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, felelősség, minőség 
kérdése), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve 
ésszerűtlen. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, a kémény gyártási dokumentáció, a vízjogi üzemeltetési engedély, 
Hegesztéssel kapcsolatos előírások, a környezethasználati engedély, a beruházási és karbantartási munkáksorán 
kibontott anyagokkezeléséről és elszámolásáról szóló szabályzat a dokumentáció részét képező műszaki lírás részét 
képezik, mely előírásokat ajánlattevők vegyék figyelembe az ajánlat elkészítése során. 
A további részletezést lásd a Dokumentációban.  
 
3. A választott eljárás fajtája:  közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 
szerinti (figyelemmel a 289/2011. (XII.22.) Kormányrendeletben foglaltakra) hirdetmény közzétételével indított, uniós, 
nyílt közbeszerzési eljárás, elektronikus árlejtés bonyolításával  
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése : - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja : K-69/2013., 2013. szeptember 13., 2013/S 178-307847 
 
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 megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
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c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  3 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 

ajánlattevő neve és címe nettó ajánlati ár (nettó Ft) 
Gépszer Kft. és VEIKI Energia+ Kft. 
(2016 leányfalu, Móricz Zs. u. 34.) 226.620.000,- 

Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 
(1036 Budapest, Viador u. 7.)   87.800.000,- 

Terra-Interesco Füredi Konzorcium 
(7030 Paks, Kölesdi út 46. és 1078 
Budapest, Murányi u. 47.) 

  87.900.000,- 

 
Ajánlattevő hiánypótolt, végleges ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási felhívásnak, így ajánlata az ajánlati 
felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevők árindokolásai megfelelőek-, a gazdasági 
ésszerűséggel összeegyeztethető voltak. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek és alkalmasak, ajánlattevők igazolták, 
hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):  - 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:  - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka : - 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai :  
 

ajánlattevő neve és címe nettó ajánlati ár (nettó Ft) 
Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 
(1036 Budapest, Viador u. 7.)   87.800.000,- 

Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 

ajánlattevő neve és címe nettó ajánlati ár (nettó Ft) 
Terra-Interesco Füredi Konzorcium 
(7030 Paks, Kölesdi út 46. és 1078 
Budapest, Murányi u. 47.) 

  87.900.000,- 

 
Ajánlattevő tette a nyertes ajánlattevőt követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : villamos és irányítástechnikai tervezés és kivitelezés, építészeti tervezés, 
szakipari kivitelezés (hőszigetelés) 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : gépészeti tervezés, stratikai tervezés, 
elektromos tervezés 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
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b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : 

−−−− Planfix Kft. – III.2.3) 1 fő T-T (tartószerkezet-tervező) tervezői jogosultsággal bíró szakember közreműködése 
(építészeti, statikai és acélszerkezeti tervezés) (alvállalkozóként) 

−−−− Mérnök Automatika Kft. – III.2.3) 1 fő V-T (villamosmérnöki) tervezői jogosultsággal bíró szakember 
közreműködése (villamos- és irányítástechnikai tervezés és kivitelezés) (alvállalkozóként) 

−−−− Fire Boksz Kft. – III.2.3) 1 fő munkavédelmi (biztonság- és egészségvédelmi) koordinátorral, aki rendelkezik 
az 4/2002 SzCsM-EüM rendelet szerinti munkavédelmi szakképzettséggel és ezirányú legalább 5 éves 
gyakorlattal (munkavédelmi koordinátori tevékenység ellátása vitelezés) (alvállalkozóként) 

b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában :  

−−−− Reál-Energo Kft. – III.2.3) M/2.: 1 fő EN-T/G-T jogosultságú tervező, 1 fő V-T jogosultságú tervező (gépészeti 
tervezés, elektromos tervezés) (alvállalkozóként) 

−−−− MÁTRIX Mérnöki és Könyvviteli Kft. – III.2.3) M/2.: 1 fő T-T jogosultságú tervező (statikai tervezés) 
(alvállalkozóként) 

 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. január 18. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. január 27. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. január 14. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. január 17. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
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. 
 
 


