
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, 
Kalotaszeg u. 31.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A Főtáv Zrt tulajdonában és üzemeltetésében vagy bérleményeiben lévő 
létesítmények üzemeltetési (facility management) feladatainak ellátása 
A Budapest közigazgatási területén található épületek, építmények valamint a 
hozzátartozó szabadtéri területek: 
— műszaki berendezéseinek felügyelete karbantartása, folyamatos üzemeltetés 
biztosítása 0-24 órás diszpécser szolgálat és gyorsszolgálat üzemeltetésével. A 
karbantartás keretében végzendő munka mennyisége: évi 250 nap + 20 %, továbbá 
az előre nem látható - karbantartást igénylő - feladatok ellátása, kezelése, munka 
mennyisége: 100 nap + 20 %, 
— 385 +20 % különböző típusú klímaberendezések karbantartása, 
— rovarirtás és rágcsálóirtás: 
Évente 4 alkalommal: 16 344 m² területen lévő irodahelyiségekben; 
És évente 2 alkalommal 25 520 m² területen lévő kiszolgáló és egyéb helyiségek, 
mint raktár fűtőcsarnok, és 3 965 db számú üzemeltetett hőközpontban. 
És eseti megrendelés alapján a Főtáv Zrt kezelésében Budapest különböző területein 
található 7 382 db aknában, 
Továbbá eseti megrendelés alapján, a telephelyeken, fűtőművek és hőközpontok 
területén és aknákban fellelhető állati tetemek elszállítása és megsemmisítése, 
— felvonó karbantartás 4 felvonó esetében, melyből 1 felvonó esetében üzemeltetést 
(felvonóhoz min 1 fő személyzet biztosítása igény szerint) is jelent, 
— kertészeti feladatok elvégzése mely magába foglalja: 3 500 m² fűnyírás, 2 500 m² 
gyep és talajjavítási munkák, 600 db egynyári növények ültetését, folyamatos 
egynyári növények pótlását, meglévő bokrok, fák gondozását, növényvédelemét +20 
%, 
— anyagmozgatás: irodabútorok mozgatása és udvarrendezés igény szerint 60 
óra/hó + 20 %, 
— takarítási feladatok ellátása különböző felületeken összesen mintegy 41 864 m² az 
alábbi bontásban: 16 344 m² irodai, és kiszolgáló helyiségek folyosók, konyha, WC, 
egyéb naponta; és 10 703 m² műhelyek raktárak, továbbá kukák tisztítása heti 1 
alkalommal; és 280 m² használaton kívüli helyiségek havi 2 alkalommal; és 
használaton kívüli műhelyek, tárolók, szivattyúház, tömbhőközpont 4 110 m² évi 1 
alkalom + 20 % mennyiség. 
Továbbá üvegfelület takarítása: évente egyszer május hónapokban alkalmanként 12 
283 m² és 35 575 fm ablakkeret, (ebből alpintechnikával tisztítandó minimum 25 %) 
+ 20 % mennyiség; 
És felújítás (festés mázolás) utáni takarítás eseti megrendelés alapján évi 20 alkalom 
+20 %; és rendezvény utáni takarítás évi 3 alkalom+20 %; 
És hó eltakarítás, síkosság mentesítés 9 809 m²+20 %; 
És 120 m² +20 %; belépő-, szennyfogó szőnyeg biztosítása. 
És min. 1 fő készenléti takarító biztosítása (9 óra/nap). 
3. A választott eljárás fajtája: Tárgyalásos 



4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2012/S88-145007 számon 2012. 05. 08. 
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 megadása, hogy az mikor és milyen 
okból került elvonásra, átcsoportosításra: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 7 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

� HUNÉP-Uniszol Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.) és Unirent 
Hungária Kft. (4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19) közös ajánlattevő 

� KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 
24-36.) ajánlattevő 

� Fakultás FM KFT. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) és Polaris-Nord Kft. 
(2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 35.) és Amanda Clear Kft. (1144 
Budapest, Füredi u. 5/a. 8/31) közös ajánlattevő 

� B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.) ajánlattevő 
� STRABAG Property and Facility Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy 

u. 7.) és Jánosik és Társai Kft. (1145 Budapest, Szugló utca 61-63. V. em. 
3.) ajánlattevő 

� PQS International Hungary Kft. (1117 Budapest, Sopron út 19.) 
ajánlattevő 

� Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HM EI Zrt.) (1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 20.) és TOP CLEANING Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 
10. 33ép) ajánlattevő 

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

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): mellékelt bírálati táblázat 
tartalmazza 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés 
során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

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: 
1.Bírálati szempont esetén az alkalmazni kívánt módszer: 

A legjobb ajánlat az értékelési pontszám maximumát kapja, a többi ajánlat pedig 
az ettől az értéktől való eltérés arányával megegyező mértékben kevesebbet. 
P=Alegjobb/Avizsgált(Pmax-Pmin)+Pmin 



ahol:  
 
P: kapott pontszám 
Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Pmax: pontskála felső határa 
Pmin: pontskála alsó határa 

 
A 2 Bírálati szempont esetén az alkalmazni kívánt módszer: 

A foglalkoztatással kapcsolatos bírálati szempont értékelése során (Igen/Nem) 4 
fő munkanélküli vagy tartósan munkanélküli foglalkoztatása esetén (10 pont), míg 
nem foglalkoztatása esetén a minimális (1 pont) pontszámot kapja. 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Fakultás FM KFT. 
(1136 Budapest, Pannónia u. 11.) és Polaris-Nord Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Losonczi u. 35.) és Amanda Clear Kft. (1144 Budapest, Füredi u. 5/a. 8/31) közös 
ajánlattevő. 
97.000.000 HUF/év 
Az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: STRABAG Property 
and Facility Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.) és Jánosik és Társai 
Kft. (1145 Budapest, Szugló utca 61-63. V. em. 3.) ajánlattevő  

Az összességében a legkedvezőbb ajánlatot követő ajánlatot tette. 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: felvonó karbantartása; rovar- és 
rágcsálóirtás, állati tetem elszállítása; belépő szennyfogó szőnyeg biztosítása 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
klímaberendezések karbantartása; felvonó karbantartása; rovar- és rágcsálóirtás, 
állati tetem elszállítása; kertészet, takarítás; üvegfelület tisztítása; síkosság-
mentesítés; 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Észak-
Tak Kft. (1097 Budapest, Gönczy P. u. 2.) 27% 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Higiénia 
Kft. (1221 Budapest, Péter Pál u. 43.) műszaki alkalmasság (ipari porszívó 
biztosítása) 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 



      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.10.02. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2012.10.04. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
21. * Az összegezés javításának indoka: - 
22. * Az összegezés javításának időpontja: - 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
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. 
 


