
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 füstgáz hőhasznosító berendezés a kazán kilépő füstgázát hűti le a távhőrendszerből visszatérő víz 
előmelegítésével. A füstgáz lehűtése során a benne lévő vízgőz egy részé is kondenzálódik így a hőhasznosítóval 
együtt a kazán már kvázi kondenzációs kazánként működik ezzel növelve a hőtermelés hatásfokát. 
A Főtáv Füredi úti fűtőműve mintegy 30 000 lakást lát el fűtéssel és használati melegvízzel. 
A hőt elsősorban kapcsoltan gázmotorokban állítják elő, igy nyáron és a melegebb késő tavaszi ill. kora őszi 
időszakban szinte teljesen önállóan, ennél hidegebb időszakokban PTVM kazánokkal való ráfűtéssel elégítik ki az 
igényeket. 
A csökkenő felhasználás miatt a jövőben mindössze 2 db forrovízkazántkiván fenntartani a Zrt. A kialakítás miatt 2, 3 
sz. kazánokon tűztérfelújítás és égő csere várható, így a jövőben egyenként 40 MWh teljesítményű 
forróvízkazánokkal kell számolni. 
Jelenleg a fűtőmű egy gázmotoros erőművel kooperál, melynek névleges hőteljesítménye 17,5 MWth. A körzet 
használati melegvíz fogyasztása átlagosan 9 MW. 
A jelenlegi füstgázelvezető rendszert 2005-ben építették. Minden kazánnak önálló füstgázcsatornája van. A kazánból 
kilépő füstgáz a hangtompítóba jut, ahol iránytörésekkel csökkentik a zajemissziót. Itt kerül megmérésre a 
füstgázösszetétel is. A hangtompító nyomásveszteségét a füstgázventillátor egyenlíti ki fordulatszám szabályzó 
segítségével. Más huzatszabályzási lehetőség nincs. A füstgázcsatorna és a kémény teljes hosszában rozsdamentes 
anyagból készült. 
A szállítási terjedelem nagymértékben függ a pályázó által választott hőhasznosító konstrukciójától.  
A megajánlott konstrukciónak minimálisan az alábbi üzemmódokat kell kielégítenie: 
• 3 . sz . kazán üzemel + füstgázhasznosító 
• 2 . sz . kazán üzemel + füstgázhasznosító 
• 3,2,sz. kazán üzemel + 3 kazán füstgázhasznosító 
• 1,2,3 sz. kazán üzemel  
Névleges paraméterek: 
Névleges füstgáz tömegáram: 67090 kg/h 
Névleges füstgázhőmérséklet: 165 °C 
Névleges visszatérő vízhőmérséklet: 55 °C 
Füstgáz O2 tartalma: 2,5 % 
Külső hőmérséklet: -20 és + 45°C között 
Fenti körülmények között megkövetelt hőátadási teljesítmény egy hőcserélőnél: 3,0 MW≥P≥1,6 MW 
Éves megtermelhető hőmennyiség: Q>8000 GJ/év 
Hőhasznosítókszáma:≥1 
A füstgáz rendszer kialakításánál felhasználható anyagok: 
A meglévő füstgázjárattal azonos anyagminőségű füstcsatornák. 
A beépítendő füstgáz elzárók tömör zárásúak és rozsdamentes kivitelüek. 
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. 
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.  
 
3. A választott eljárás fajtája: 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 121. § (1) b) pont alapján - 
figyelemmel a 289/2011. (XII.22.) Kormányrendeletben és a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltakra – 
hirdetmény közzétételével indított, nemzeti, nyílt közbeszerzési 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:  
Közzététel dátuma: 2013.07.03. 
Iktatószám: 10898/2013 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  nem 
 
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: Figyelembe véve a megajánlott nettó ajánlati 
árakat továbbá az eljárás bontásakor ismertetett rendelkezésre álló fedezet összegét, a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglaltakra tekintettel a az eljárás eredménytelen. Az eredménytelenség indoka: a füstgázhasznosító 
rendszer tervezésére, szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére nem nyújt fedezetet az Ajánlatkérő által 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, mert annak mértéke nem éri el a benyújtott ajánlatokban megajánlott 
nettó ajánlati árat.  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: igen 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  2 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) :  
 

− INTERSZETT Konzorcium  (tagjai: Interesco Srl SZETT Szentendrei Energetikai és Tüzeléstechnikai Kft. 
nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 169.900.000 Ft  
hőcserélők db száma (1 vagy 2 db): 2 db  
teljesítési határidő (minimum 120 maximum 180 nap): 180 nap 

 
Ajánlattevő hiánypótolt és felvilágosítással ellátott ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési  
felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő ajánlata 
érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 
− Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 

nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 137.080.000 Ft  
hőcserélők db száma (1 vagy 2 db): 2 db  
teljesítési határidő (minimum 120 maximum 180 nap): 168 nap  

 
Ajánlattevő hiánypótolt és felvilágosítással ellátott ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési  
felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. 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):   
 

 

Az elbírálás részszempontjai 
A 

részszempontok 
súlyszámai 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
INTERSZETT 
Konzorcium  

Ganz Danubius 
Hungarosteel Kft. 

 Értékelési 
pontsz. 

Értékelési 
pontsz. és 

súlysz.szorzata 

Értékelési 
pontsz. 

Értékelési pontsz. 
és 

súlysz.szorzata 
 nettó ajánlati ár (nettó Ft) 79 8,26 652,65 10,00 790,00 

 
hőcserélők db száma (1 vagy 2 

db 
15 10,00 150,00 10.00 150,00 

 
teljesítési határidő (minimum 

120 maximum 180 nap) 
1,5 9,40 14,10 10,00 15,00 

 Összesen:   816,75  955,00 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:  1-10 
 
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 :  
 
az ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, az alábbiak szerint: 
- az 1., és a 3. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési 
Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet alkalmazásával. 
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min. 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
P max: a pontskála felső határa, 
P min: a pontskála alsó határa, 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Ajánlatkérő felhívás az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 3 részszempont tekintetében érvényesen csak minimum 
120 és maximum 180 nap értékek közé eső ajánlást fogad el és értékel. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
2012/06/01) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 
- a 2. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés: 1 db hőcserélő 1 pontot ér, 2 db hőcserélő 10 pontot 
ér. 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 
Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A 
legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.  
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 : - 
 
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 : - 
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 : - 
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 : - 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : - 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : - 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
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. 
 
 


