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Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.  
1116 Budapest, Kalotaszeg u 31. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 Szivattyúház létesítésének engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációinak 
elkészítése 

3. A választott eljárás: 
Kbt. V. fejezete szerinti, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: Nem 
b)* Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: 
Ajánlatkérő a részvételi szakaszt és az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 115. § 

(1) c) pontja alapján: 
2011. júniusában realizálódott környezetvédelmi és gazdasági okok miatt a Bp., XIII. 

Révész utcában található Fűtőmű működésének leállítása az idei fűtési szezonban nem 
megoldható a Budapesti Erőmű ZRt  közreműködése nélkül. 

 
Az Újlipótváros távhőellátása Ajánlatkérő által eddig a Budapesti Erőmű ZRt. Újpesti 

Erőművéből és a Révész utcai Fűtőművéből történt meg. 
 
A Révész utcai Fűtőmű környezetvédelmi és gazdasági okok miatt leállításra kerül 2011. 

július 1-én. 
 
Ahhoz, hogy a fogyasztók ellátása minden időjárási körülmény között biztosítható legyen 

az Észak-pesti hőkörzet déli részét ellátó fő gerincvezetékünkbe serkentő és visszaemelő 
szivattyúkat kell beépíteni, melyek elhelyezésére szivattyúház kell, hogy létesüljön. 

 
Az eddig az Ajánlatkérő rendelkezésére álló adatok alapján a nevezett fűtőmű üzeme 

nélkül biztosítható lett volna csak a Budapesti Erőmű ZRt. Újpesti Erőművéből a 2011-12. évi 
fűtési időszakban a fogyasztók ellátása. 

 
Ugyanakkor a 2011 júniusában realizálódott és ekkor az Ajánlatkérő tudomására került, a 

korábbival ellentétes tartalmú információk birtokában a fogyasztók megfelelő biztonságú 
ellátásához a szivattyúház működése elengedhetetlen. 

 
A jelen közbeszerzési eljárás a szivattyúház létesítésének engedélyezési és kivitelezési 

tervdokumentációinak elkészítésére irányult, így a jelenleg kialakult - előre nem látható ok – 
következtében nincs elegendő idő arra, hogy a tervek elkészülte után, a szivattyúház 
kivitelezése a fűtési szezonra elkészüljön. 

 
Mivel a fenti döntés 2011. június 8-án született, az eljárás részvételi határideje pedig 2011. 

június 9-e volt, így Ajánlatkérő a részvételi felhívást már nem tudta visszavonni, tekintettel 
arra, hogy közösségi eljárásrendről van szó. 

 
Fentiek alapján, hogy a Révész utcai Fűtőmű üzemben maradhasson és a szivattyúházban 

a szivattyúk beépítésre kerüljenek 2011 decemberéig, új közbeszerzési eljárást kell indítani 
fővállalkozási szerződés megkötésére, így ennek megfelelően Ajánlatkérőnek jelen 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát és az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
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c)* Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: Igen 
5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlattételi lehetőség 

esetén részenként): 2 
6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők 

neve és címe, minősítésük indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként 
megadva): 

 
1. részvételre jelentkező: 
Neve: PÖYRY Erőterv ZRt. 
Székhelye: 1094 Budapest, Angyal u 1-3. 
 
2. részvételre jelentkező: 
Neve: Reál-Energo Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 2030 Érd, Ligetszépe u 8. 
 
7. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük 

indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): - 
8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve 

és címe, az érvénytelenség indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként 
megadva): - 

9.* Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként megadva): - 

10.* Egyéb információk: - 
11.*Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos 

előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
12. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 

közzétételének napja: 
2011/S 100-164421  2011. május 25. 
13. Az eredményhirdetés, illetőleg a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló 

összegezés megküldésének időpontja:  
2011. június 23. 
14. Az összegezés elkészítésének időpontja:  
2011. június 21. 
15.* Az összegezés javításának indoka: - 

  
 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 


