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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: 
 
Közbeszerzés tárgya: Rákoskeresztúri fűtőmű folyamatirányító rendszer cseréje 
Mennyisége: 1 db Siemens gyártmányú S7-400 típusú redundáns kialakítású folyamatirányító PLC vagy azzal 
egyenértékű berendezés leszállítása, telepítése beleértve a rendszer installációjához szükséges telepítési tervek 
elkészítését, és programozását és maximum 40 fő személyzet kioktatását is, továbbá 1 db. megjelenítő rendszer, 
amely 2 db ipari számítógépből, 2 db minimum 19” méretű színes LCD monitorból, 2 db tasztatúrából és egérből, 
valamint 1 db zárt papírkazettás színes, lézernyomtatóból áll. 
Ajánlattevőnek a 15 napos próbaüzemet követően 24 hónap garanciát kell vállalnia az általa szállított, szerelt és 
üzembe helyezett termékekre.  
 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás 
 
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: KÉ-12619/2013 számon 2013.08.02-án került közzétételre 
 
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: -  
 
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) :  
 

−−−− Auto Energo Kft. (2800 Tatabánya, Orgona sor 1.) ajánlattevő esetén a megajánlott ellenszolgáltatás összege 
42.600.000 nettó HUF +mindenkori ÁFA azaz 54.102.000 bruttó HUF. Ajánlattevő ajánlata érvényes és 
alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll 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 :  

 
- Schneider Electric Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/B.) Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74.§. (1) a) 

pontja alapján, mivel az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be. 
 

- Sibicontrol Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/c.) Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74.§. (1) a) pontja 
alapján, mivel az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be. 
 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
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kiválasztásának indokai : 
- Auto Energo Kft. (2800 Tatabánya, Orgona sor 1.) ajánlattevő esetén a megajánlott ellenszolgáltatás összege 

42.600.000 nettó HUF +mindenkori ÁFA azaz 54.102.000 bruttó HUF. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtotta. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
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 : szoftveres munkák 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
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 : Mérnök Automatika Kft. 19% 
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 : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2013. szeptember 26. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013. október 07. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. szeptember 23. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. szeptember 25. 
 
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. 
 
 
 


