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18. melléklet 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 

Ajánlattevő jelen eljárás keretében az alábbi tervezési munkákra, „2010. évi 
távhővezeték-tervezés V.” tekintetében 

 

Részajánlat ELVÉGZENDŐ FELADAT ISMERTETÉSE ÉS FŐBB ADATAI 
Tervezői 

díjalap eFt 
Mennyiség 

I 

XI. Bánát utcai DN600-as gerincvezeték felújításának II. üteméhez 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A000976 (23-2-1005) 
és az A000917 (23-2-1020) jelű aknák közötti szakaszon 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel 350 nyvfm 
hosszban, a Szerémi út alatt védőcsöves átvezetéssel, továbbá az 
üzemen kívüli DN300-as VHF vezeték elbontásával. 

195 000 
340 nyvfm 

DN600 

XI. Szerémi soron lévő DN300-as méretű gerincvezeték 
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A000137 
(25-2-2440) és az A000132 (25-2-2460) jelű aknák közötti 
szakaszon, az A000137 és az A001700 (25-2-2446) jelű aknák 
között DN300-as 1-szeresen erősített szigetelésű, az A001700 és 
az A000132 jelű aknák közötti DN150-es 2-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, a Baranyai u. 19-29. )004671 
jelű fogyasztó DN80-as bekötővezetékével, és a bekötővezetéken 
lévő szerelvény cseréjével együtt, összesen kb. 158 nyvfm 
hosszban. 

47 000 

100 nyvfm 
DN300 

50 nyvfm 
DN150 
8 nyvfm 
DN80 

XI. Fehérvári út 38. P000208 (25-4-8440) jelű fogyasztó DN40-es 
és DN32-es bekötővezetékének felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A000279 (25-2-2945) jelű aknától a 
hőközpontig, DN25-ös 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, kb. 55 nyvfm hosszban, az útfelújítást 
megelőzően. 

3 800 
55 nyvfm 

DN32 

XI. Bölcső u. 11. P000012 (25-4-8430) jelű fogyasztó DN125-ös és 
DN65-ös bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A000397 (25-2-2935) jelű aknától a 
hőközpontig, DN50-es 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, kb. 55 nyvfm hosszban, az útfelújítást 
megelőzően. 

5 200 
55 nyvfm 

DN50 

XI. Hamzsabégi út 13-18. P000001 (25-4-7560) jelű fogyasztó 
DN150-es bekötővezetékének felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A000143 (25-2-2915) jelű aknától a 
hőközpontig, DN100-as 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, kb. 35 nyvfm hosszban, az útfelújítást 
megelőzően. 

5 400 
35 nyvfm 
DN100 

XI. Hamzsabégi út 9-12. P000007 (25-4-7550) jelű fogyasztó DN80-
as bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A000142 (25-2-2910) jelű aknától a hőközpontig, 
DN65-ös 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
kb. 30 nyvfm hosszban, az útfelújítást megelőzően. 

3 900 
30 nyvfm 

DN65 

 



 3/2 

3. A választott eljárás: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

d) Az ellenszolgáltatás összege: 17.960.700,- Ft 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 3 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 
 

Ajánlattevő neve, címe Tervezési díj "t" (%) 

Direkt Távhővezetéképítő Kft. 

(1138 Budapest, Szekszárdi u. 11.) 
7,2 % 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

(1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 
6,9 % 

Reál-Energo Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 

(2030 Érd, Ligetszépe u. 8.) 
7,1 % 

 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 
c)** 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: 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 

Nyertes ajánlattevő neve, címe Ellenszolgáltatás összege 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
(1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 

17.960.700,- Ft 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ― 
 
9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 
 
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 
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11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: 

Az eljárástípus választásának feltétele - miszerint a szerződést a 13–16. cím szerinti 
valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti – fennáll. (18. cím: 
részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás) 
A keretmegállapodás 2010. január 27-én került megkötésre. 

 
12.* Egyéb információk: - 
 
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ― 
 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 

 

A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma:  
2009/S 213-307946 2009. november 5. 
 

A közvetlen ajánlattételi felhívás 2010. november 09-én került ajánlattevőknek 
megküldésre. 
 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. november 29. 14.00 óra 
 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. november 24. 
 
 

    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 ajánlatot választja ki. 


