
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: „Alaprajzi ültetés felmérése továbbá berendezési terv és elhelyezési javaslat 
készítése a FŐTÁV Zrt. részére” 

 
FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
Szakértői tanulmány készítése a FŐTÁV Zrt. tulajdonában álló központi telephely (elsősorban B és D épületek) 
átalakításával kapcsolatosan.  

 
Cél:  részletes (kérdőíves közép vezetői felmérés, illetve személyes vezetői interjú) igényfelmérésen és ismertetet piaci 
benchmarkok alapján az irodaépületek belső tereinek optimalizálása, jövőbeli szintenkénti alaprajzok és bútorozási 
rajzok elkészítése két ütemben  (ez két javaslatot jelent - egy végleges elhelyzési tervet és egy közbenső állapotra 
vonatkozó tervet a jelenlegi gyorsan megvalósítható igények alapján).  
 
A MEGJELÖLT FELADATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT F ŐBB ELVÁRÁSOK 
 
Feladatellátás alkalmas tereinek megteremtéséhez az elhelyezéshez szükséges munkaterületi igények (egyterű, cellás, 
tárgyaló terek, vezetői elhelyezés, vezetői szintek szerinti helyiség méretek és elhelyezés, munka és kapcsolati 
folyamatok elemzése és elhelyezési összefüggések, közös területek elhelyezési és kialakítási javaslatai, elkülönülten 
kezelendő munkakörök stb.) meghatározása, ajánlatkérő elvárásai / javaslatai szerint, vele szorosan együttműködve. 
Műszaki leírás, és javaslattétel. 
Teljes körű szervezeti átalakításhoz történő elrendezés helyigények felmérése (meglevő anyagok, piaci benchmarkok, 
kérdőíves közép vezetői felmérés, illetve 10-15 db személyes vezetői interjú alapján), majd ezt követően az igények 
összegezése és véglegesítése. Követve a vállalati kommunikációs utakat, valamint egyéb belső szempontokat szükséges 
meghatározni az egyterű, cellás, valamint egyéb helyigények pontos darabszámát, illetve méretigényét. 
FŐTÁV Zrt. cégstratégiai elképzeléseihez kapcsolódóan, tervezett új alaprajzokon részletes ültetési terv készítése: 
jelenlegi alaprajzon, az átalakítások bemutatása, a teljes/összes épületek vonatkozásában, irodai/vezetői munkahelyek, 
tárgyalók, konyhák, egyéb in-between zónák elhelyezése. (előtervek alapján, egy végleges). Szervezeti egység szinten, 
munkakörre, névre szóló beosztással.  
A javaslat megvalósításának költségbecslése, szintenként, 2 db alternatívában (bútorral és bútor nélküli változatban) 
tapasztalati adatok alapján. 
Nyilatkozatok építész, statikai megoldások megvalósíthatóságáról, az egy légterű irodákra történő átalakításokról.  
Munka-, tűz-, környezet- és biztonságvédelmi szempontok figyelembe vétele az átalakításoknál. 
Végleges megvalósításhoz kapcsolódó átalakításokra költség indikációt 2 db alternatívában (bútorral és bútor nélküli 
változatban). 
Közbenső terv készítése az eddig beérkezett felső vezetői költözési igények alapján. 
Önkormányzati – konzultáció szintű – egyeztetés a társaság ingatlanfejlesztési koncepciójáról és a tervezett 
átalakításokról, a kapott iránymutatás részletes – írásbeli – bemutatása, a korábbi kidolgozott anyagok megfelelő 
értékelése/átértékelése. 
Több fázisban való megvalósítás (ütemezés) vizsgálata, használati szempontok alapján: lépcsőzetes megvalósításhoz 
kapcsolódó átköltöztetési, elhelyezési feladok megoldásának javaslata. Költözési logisztikai terv és organizáció (min. 3 
alternatívában). 
Fizikai állományt kiszolgáló szociális és tartózkodó helyiségekre vonatkozó igények felmérése, meglévő kapacitások 
elégséges voltának értékelése, alternatív elhelyezés vizsgálata,és javaslattétel, mely tekintetben az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni: 
A szociális és tartózkodó helyiségekre vonatkozó igények  

• létszámhoz igazított öltöző kapacitás (zuhanyzó, wc, öltöző szekrény) 
• létszámhoz igazított tartózkodó kapacitás (asztal, szék) 
• létszámhoz tartozó irodahelyiség 
• fizikai csoportvezetők, művezetők elhelyezése (a fizikai kollégákkal együtt, de elszeparálva) javaslattételi szinten 

Felmérésén és értékelésén túlmenően szükséges a Fenntartási régió által végzett tevékenységekhez nélkülözhetetlen 
• műhelyek (hegesztő-helyek, elszívás-befúvás, megvilágítás, telepítendő gépek köre, stb.) 
• gázpalack tároló 
• a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és a veszélyes hulladékgyűjtő helyének, méretének 
• a legyártott modulok átmeneti tárolási helyének 
• a munkagépek és a gépjárművek elhelyezésének felmérése és értékelése és javaslattétel.  

Megfontolandó / megvizsgálandó a szervezethez kapcsolódó irattár elhelyezésének kérdése. Vizsgálandó a kivitelező 
üzem esetleges kapacitás-bővítés (20-25 %) ilyen jellegű feltételeinek is teljeskörű vizsgálata.  
Meg kell vizsgálni, hogyan lehetne az „58-as raktár” területéről a hőközponti karbantartó csoportot a központi telephelyen 
elhelyezni. 



A tevékenységeket kiszolgálni képes raktározás helyigényének felmérését, értékelését is vizsgáltatni kell, beleértve ebbe 
például a szálanyagok raktári darabolásának kérdését is. 
A műszaki vezérigazgató helyettesi szervezethez tartozó szellemi területekkel kapcsolatos igények / elvárások: 

• Csoportonként (vagy csoportrészenként) megfontolható az egyterű irodák kialakítása, úgy, hogy a csoportvezető 
együtt / külön van elhelyezve a csoporttagokkal. A csoportok szobáiban szükséges az iratok elhelyezésére kellő 
számú zárható szekrény. 

• Az osztályvezető külön szobában legyen elhelyezve, egybenyithatóan az asszisztens szobájával, szintén zárható 
szekrényekkel.  

• tárgyaló a szükséges vetítési lehetőséggel biztosított kell, hogy legyen. 
 

Összefoglaló értékelés  
A szakértői tanulmányhoz tartozó dokumentumokat (adatszolgáltatások, igényfelmérések, közbenső és végsőtervek, 
műszaki leírások, költségbecslések, logisztikai terv és ebben megfogalmazott javaslatok stb.) szerkeszthető elektronikus 
formában (rajzok .dwg, stb.) kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 2 pld-ban (CD / DVD), továbbá az 2 pld papír 
alapú példányt is át kell adni a szerződésszerű teljesítés keretében.  
Ajánlatkér ő hangsúlyozza, hogy jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattev őnek NEM feladata építési 
engedélyezési szint ű vagy építési engedélyezési tervdokumentáció készít ése! 
Tájékoztató jelleg ű információk:  
Jelenleg több olyan közbeszerzési eljárás is zajlik (Napelemes rendszer kiépítése a FŐTÁV Zrt. központi telephelyén; 
Követeléskezelési és biztonságvédelmi folyamatok újraszervezésében (BPR) történő tanácsadás; Főtáv Zrt. beszerzési, 
közbeszerzési, logisztikai, anyag felhasználási, és beruházási folyamatainak újraszervezésében (BPR) történő 
közreműködésre irányuló tanácsadói tevékenység, az ajánlattételi felhívásban felsorolt feladatok szerint, vállalkozási 
szerződés keretében), melyek eredményes befejezése hatással lehet a nyertes ajánlattevő tekintetében a jelen 
szolgáltatás nyújtására, ezért Ajánlatkérő tájékoztatni szándékozik a nyertes ajánlattevőt ezen közbeszerzések 
eredményeiről.   
Kiegészít ő információk: 
A szakértői tanulmánynak tartalmaznia kell az elfogadott telephely fejlesztési koncepció elemeinek figyelembe vételével a 
D épület alatti tárgyaló szint kialakítására, a közösségi terekre, az 1 terű munkavégzésre. Fontos, hogy a tanulmány 
figyelembe kell, hogy vegye, hogy az átalakítás megvalósítása során is működőképes kell, hogy legyen minden szervezeti 
egység, a munka zavartalanul kell, hogy folyjon. A tanulmány ki kell, hogy térjen arra, hogy melyek azok a javasolt fűtési / 
hűtési átalakítások, amelyekre szükség lehet a tervezett átalakítás miatt. 
Az átalakítás az egész központi telephelyet érinti / érintheti akként, hogy nem csak a D és B épületeket, hanem E1, E2 és 
Barázda utca 20. alatti ingatlanokat is figyelembe lehet / kell venni (költözési logisztika és organizáció) a szakértői 
tanulmány elkészítése során.  
A szakértői tanulmányban (mellékletként csatolva, független szakértői véleményként) ki kell térni arra, ajánlattevő szerint 
mely munkakörök azok, amelyek a jelenlegi tendencia szerint, ajánlatkérőre vetítve, 1 terű irodában végezni lehet, és mely 
munkakörök azok amelyeket nem ajánlott 1 terű irodában végezni. 
Csak a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor kerül átadásra a jelenlegi (név / beosztás szerinti) ültetésrend, 
munkakörök és a dwg formátumban rendelkezésre álló épület szintek alaprajza. 
Az elkészített javaslatok/tervek és a kivitelezési javaslat is a mindenkor hatályos jogszabályoknak meg kell, hogy feleljen.  
Amennyiben az elkészítendő  szakértői tanulmány szerint a veszélyes hulladék gyűjtő hely és / vagy a termelési hulladék 
gyűjtő hely el lesz költöztetve a jelenlegi helyéről, akkor kerüljön javaslati szinten megemlítésre a tanulmányban, hogy 
hova kerülnek ezek elmozdításra. 
A belső iroda tér kialakításakor pedig kerüljön megemlítésre a szakértői tanulmányban javaslati szinten, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtők hova kerülnek. 
A javaslatban egy Ügyfélszolgálati irodai területi igényeinek megvalósítási lehetőségére is javaslatot kell tenni. 
 
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismer tetése: 
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: 2013.08.12-én került megküldésre az eljárást megindító felhívás az ajánlattevők 
részére. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség i ndoka, 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, átcsopor tosításra: -  
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) :  
 



− S.A.M.O. Kft.  (1073 Budapest, Erzsébet krt. 14.) ajánlattevő 
értékelési szempont: legalacsonyabb összeg ű ellenszolgáltatás: nettó 3.600.000,- Ft. Ajánlattevő ajánlata 
érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 
− ESTON International Ingatlantanácsadó Zrt.  (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) és Aspectus Architect Zrt.  

(1095 Budapest, Máriássy utca 7.) közös ajánlattevő 
értékelési szempont: legalacsonyabb összeg ű ellenszolgáltatás: nettó 3.990.000,- Ft. 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 : - 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 

− S.A.M.O. Kft.  (1073 Budapest, Erzsébet krt. 14.) ajánlattevő 
értékelési szempont: legalacsonyabb összeg ű ellenszolgáltatás: nettó 3.600.000,- Ft.  
Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtotta. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai :  
 

− ESTON International Ingatlantanácsadó Zrt.  (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) és Aspectus Architect Zrt.  
(1095 Budapest, Máriássy utca 7.) közös ajánlattevő 
értékelési szempont: legalacsonyabb összeg ű ellenszolgáltatás: nettó 3.990.000,- Ft.  
Ajánlattevő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta. 

 
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 : tartószerkezeti, épületgépészeti, elektromos, belsőépítészet, akusztikai, kertészeti 
tervezés 
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 telj esítésében 
a megjelölt alvállalkozók közre fognak m űködni : 
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 : tartószerkezeti, épületgépészeti, elektromos, belsőépítészet 
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. szept. 19. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013. szept. 28. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. szept. 17. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. szept. 18. 
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. 
 


