
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: Topánka utcai közműalagút tűzjelző rendszerének amortizációs cseréje. 
Előzmény: Tárgyi telephelyen 1997-ben telepített mára elöregedett BMG gyártmányú központra épülő tűzjelző 
rendszer üzembentartása a rendszer kora, állapota és az alkatrész ellátásának megszűnése miatt kockázatossá vált. 
Ennek a kockázatnak a megszűntetésére kezdeményezzük tűzjelző rendszer amortizációs cseréjének megvalósítást.  
 
Műszaki, technikai követelmények: Automatikus tűzjelző rendszer telepítése a Budapest XX. kerület Topánka utcai 
közműalagút területén a Budapest XX. kerület, Topánka utca 3 szám alatti, ajánlatkérői technológiai helyiségében 
elhelyezett tűzjelző központtal. A közműalagút 10 tűzszakaszában minden tűzszakaszban, tűzjelzés biztosítása kézi 
jelzésadó segítségével.  A közműalagút területén elektronikus berendezés csak robbanás védett kivitelben készülhet. 
A tűzjelző rendszert a az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, hatályos, 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben (a 
továbbiakban OTSZ) foglaltaknak megfelelően kell kialakítani. A tűzjelző központnak alkalmasnak kell lennie a 
tűzjelzés és tűzhiba jelzés automatikus továbbítására, a hatályos OTSZ-ben meghatározott feltételeknek 
megfelelően, regisztrált távfelügyelet illetve a helyileg illetékes tűzoltóság felé. A kiépítéshez szükségesek kábelek, 
szerelési anyagok, kiegészítők, csatlakozók. 
 
Eszköz, anyag, szolgáltatás megnevezése, a feladat részletezése: 

− 1 db Tűzjelző központ, kiegészítőkkel, átjelzés képességének biztosításával, szállítása, telepítése, 
− 10 db Kézi jelzésadó szállítása, telepítése,  
− 1 900 m Hőérzékelő kábel szállítása, telepítése, 
− 10 db Galvanikus leválasztó szállítása, telepítése,  
− Szerelési segédanyagok, egyéb segédanyagok biztosítása, 
− 3 000 m Tűzjelző kábel szállítása, telepítése, 
− Rendszerelemek üzembe helyezése és tesztelése, 
− a feladat ellátással kapcsolatos kiszállás,  
− oktatások (min. 3 max. 5 alkalom) lefolytatása - az oktatáson várhatóan alkalmanként 8-10 fő vesz részt, 1 

alkalom 1 óra, 
− Mérnöki munkák elvégzése, rendszer tervezése dokumentációk készítése,  
− A rögzített jótállási és szavatossági időn (24 hónap) belüli, a jótállási és szavatossági kötelezettséget 

meghaladó, OTSZ-ben foglalt kötelezettség szerinti éves karbantartás elvégzése 4 féléven keresztül, 
− Régi rendszer bontása, és elszállítása a felhívásban / dokumentációban / szerződéstervezetben meghatározott 

módon. 
 
A telepíteni kívánt rendszer elemei nem lehetnek használtak és / vagy bontottak. A Dokumentáció mellékleteként - 
internetes felületen keresztül - átadásra kerülnek a jelenleg meglévő tűzjelző rendszer tervei is és a „A beruházási és 
karbantartási munkák során kibontott anyagok kezeléséről és elszámolásáról szóló szabályzat. (mind a jelenleg 
hatályos, mind jelenleg módosítás alatti verzióját, utóbbit mint munkaközi anyagot, mely várhatóan a tárgyalás 
alkalmára véglegesítésre kerül)  
 
Az internetes felület hozzáférése és jelszava :  

- link: http://www.fotav.hu/fotav-zrt/kozbeszerzes/letoltheto-dokumentumok/ 
- jelszó: aWneD+aMbit26 

 
Részekre történ ő ajánlattétel, alternatív / több változatú ajánlatt étel:  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-tétel, az alternatív / több 
változatú ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség), azaz gazdasági és 
a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét 
ajánlatkérő „A beruházási és karbantartási munkák során kibontott anyagok kezeléséről és elszámolásáról szóló 
szabályzatára”, melynek értelmében kell eljárni a bontásra kerülő telepített ónozott rézzel bevont acélkábelek és 
elektromos berendezések elemei (az elektronikus alaplapok és az akkumulátorok) tekintetében – utóbbi veszélyes 
hulladék. A szállított, üzembe helyezett eszközöknek/berendezéseknek meg kell felelniük az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban foglaltaknak, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósági által kiadott Tűzvédelmi 
Megfelelőségi Tanúsítvánnyal (TMT) kell rendelkezniük. A tűzjelző-rendszer valamennyi beépített részének TMT 
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A tűzjelző rendszer valamennyi közműalagútban elhelyezett elemének 
robbanásvédett kivitelűnek kell lennie. A tűzjelző rendszerhez kapcsolódó telepítési, üzembe helyezési, oktatási és 



átadási feladatait a hatályos OTSZ-ben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. A tűzjelző rendszer terveit, 
dokumentációit, a hatályos OTSZ-ben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.  
 
Ajánlattevő feladatát képezi továbbá 1 fő koordinátor bevonása a szerződés teljesítésébe, valamint személyi 
gázérzékelő beszerzése és alkalmazása a szerződés teljesítése során. A közbeszerzési eljárás tárgya a főalagút és 
a kiágazások 1900 m hosszon. 
 
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
 
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: 2013.06.14-én került megküldésre az eljárást megindító felhívás az 
ajánlattevők részére. 
 
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):  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) :  
 

−−−− ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi  Kft.  (1149 Budapest, Angol u. 77.) ajánlattevő 
esetén a megajánlott ellenszolgáltatás összege (mindösszesen ajánlati ár): 5 985 670 HUF, azaz Ötmillió-
kilencszáznyolcvanötezer-hatszázhetven forint plusz áfa. 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 :  

 
−−−− NSL Security Kft. (1025 Budapest, Őzgida u. 15/4.) ajánlattevő: Ajánlatkérő a Dokumentáció 14.5. pontjában 

rögzítette, hogy az „Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, azzal, hogy ajánlattevő 
köteles a megajánlott összeget a tájékoztató táblában bemutatni.”  Ajánlatkérő a Dokumentációhoz csatolta 
1/A. számú nyilatkozat mintaként a kitöltendő Tájékoztató táblát, mely fejléccel ellátott, 12 db sorhoz tartozó 
kitöltendő oszloppal rendelkezik, összhangban a felhívás  II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték elnevezésű 
pontjában jelöltekkel, a közbeszerzés tárgyával. A Dokumentációhoz csatolt 1/A. számú nyilatkozat minta 
„Megjegyzés” rovata rendelkezik arról, hogy „A táblázat minden üres rovatát ki kell tölteni egy-egy számmal 
ahhoz, hogy a számoló tábla működjön!” Ajánlattevő csatolta ajánlata 3. oldalán Tájékoztató táblázatát, 
melyből a közbeszerzés tárgyát képező alább beidézett, 2 db érdemi tétel és az arra vonatkozó árelemek 
hiányoztak: 
o „1 db Tűzjelző központ, kiegészítőkkel, átjelzés képességének biztosításával, szállítása, telepítése (nettó 
Ft)”  
o „10 db Kézi jelzésadó szállítása, telepítése (nettó Ft)” 

 



Ajánlatkérő álláspontja szerint ajánlattevő nem adott ajánlatot a Tájékoztató táblázata (azaz szakmai ajánlata) 
szerint a közbeszerzés egész volumenére. A Kbt. 121. § (1) bek. b) pontjára tekintettel a 98. § (2) bek. szerint 
az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból 
érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az 
ajánlat megfelelővé tételére. Ajánlatkérő a felhívásban felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy részekre 
történő ajánlattétel, alternatív ajánlattétel nem lehetséges. Ajánlatkérő álláspontja szerint a benyújtott 
ajánlatból nem megfelelősége hiánypótlással / felvilágosítás adással nem korrigálható, nem tehető 
érvényessé. A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) joggyakorlata is alátámasztja ajánlatkérő álláspontját, az 
árazott költségvetés (jelen esetben Tájékoztató tábla) hiányosságaival foglalkozó KDB határozatok (pl.: 
D.513/24/2012., D.384/18/2012., D.426/9/2012.) már akkor is megállapították az ajánlat érvénytelenségét, ha 
a költségvetés egyes sorai nem kerültek kitöltésre, azaz egyes egységárak hiányát jelentős hibának tekinti a 
KDB. Figyelemmel a fentiekre ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára 
tekintettel, mert ajánlattevő által csatolt Tájékoztató táblázat (szakmai ajánlat) értelmében ajánlattevő nem 
adott ajánlatot a közbeszerzés egész volumenére, így egyéb módon nem felelt meg az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. 
 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 

−−−− ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi  Kft.  (1149 Budapest, Angol u. 77.) ajánlattevő 
esetén a megajánlott ellenszolgáltatás összege (mindösszesen ajánlati ár): 5 985 670 HUF, azaz Ötmillió-
kilencszáznyolcvanötezer-hatszázhetven forint plusz áfa. 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 : kábelhálózat kiépítése 
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 : 2013. augusztus 03. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013. augusztus 12. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. július 31. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. augusztus 02. 
 
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. 
 
 
 
 


