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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: 
1) részajánlati kör: meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó 6.000.000 HUF 
2) részajánlati kör: meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó 7.500.000 HUF 
3) részajánlati kör: meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó 3.000.000 HUF 
4) részajánlati kör: meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó 3.000.000 HUF  
5) részajánlati kör: merülő motoros zsompszivattyúk nettó 500.000 HUF  
 
Szivattyúk beszerzésének általános követelményei 
A nyertes Ajánlattevőnek az egyes szivattyúcsoportoknál megadott szállítási határidőkre a megadott mennyiséget kell leszállítania. 
A beszerzendő szivattyúk fűtési, használati melegvíz célú keringtető szivattyúk, illetve merülőmotoros zsompszivattyúk, melyek 
kialakítása is különbözik a feladatnak megfelelően. Az egyes típusokból és méretekből beszerzendő mennyiséget, illetve az elvárt 
műszaki paramétereket az alábbiakban megfogalmazott követelmények, illetve a beszerzési dokumentáció részét képező 
ajánlattételi táblázat tartalmazza. A beszerzendő szivattyúk tekintetében feltétlen betartandó követelményeket szintén az 
ajánlattételi táblázat tartalmazza. A garanciális idők pontos nyilvántartása érdekében Ajánlatkérő kéri, hogy az egyes szivattyúk 
szállítási idejét valamilyen egyszerű, de nem módosítható módon (pl.: matrica felragasztása) a leszállítandó összes szivattyúra a 
leendő Nyertes ajánlattevő tűntesse fel. A szivattyú beszerzéseket a fenti szempontok figyelembe vételével az elvárt műszaki 
tartalomnak megfelelően FŐTÁV Zrt. az alábbi csoportbontásban szándékozik pályáztatni. Az egyes rész-ajánlattételi szivattyú 
mennyiségek tervezett mennyiségek. Szerződéses kötöttségeket a rész-ajánlattételi csoportok keretösszegei és szerződéses 
időtartamai jelentenek. 
 
1. Meghibásodások miatt cserélendő nedves tengelyű fűtési szivattyúk műszaki követelményei 
A beszerzendő fűtési szivattyúk esetén az energiahatékonyság tekintetében a minimális követelmény az érvényes Európai Uniós 
energiahatékonysági index, illetve az elvárt névleges hatásfok. Valamennyi beszerzendő fűtési szivattyú motorra épített 
fordulatszám szabályozóval kell rendelkezzen. A fűtési szivattyúk fordulatszám szabályozásának elvárt módja az arányos 
térfogatáram-nyomáskülönbség. A fűtési szivattyúkon az üzemmód és munkaponti jellemzők a szivattyú fordulatszám-
szabályozóján található kezelőszerv és kijelző segítségével egyértelműen, fokozatmentesen beállíthatók legyenek, továbbá a 
beállított értékek rögzíthetők legyenek.  
A beszerzendő fűtési szivattyúk nyomásfokozata egységesen PN10. A fűtési szivattyúk minimális hőmérséklettűrése 90°C. A 
szivattyúmotorok elektromos szigetelése feleljen meg az „F” szigetelési osztálynak. Az szivattyúk érintésvédelmüket tekintve 
földeltek legyenek. 
A meghibásodási cserék esetén a beszállítási határidő a beépítendő nedves tengelyű szivattyúkra vonatkozóan a rendeléstől 
számított 5 munkanap. 

 
2. Meghibásodások miatt cserélendő száraz tengelyű fűtési szivattyúk műszaki követelményei 
A beszerzendő fűtési szivattyúk esetén az energiahatékonyság tekintetében a minimális követelmény az érvényes Európai Uniós 
energiahatékonysági index, illetve az elvárt névleges hatásfok. Valamennyi beszerzendő fűtési szivattyú motorra épített 
fordulatszám szabályozóval kell rendelkezzen. A fűtési szivattyúk fordulatszám szabályozásának elvárt módja az arányos 
térfogatáram-nyomáskülönbség. A fűtési szivattyúkon az üzemmód és munkaponti jellemzők a szivattyú fordulatszám-
szabályozóján található kezelőszerv és kijelző segítségével egyértelműen, fokozatmentesen beállíthatók legyenek, továbbá a 
beállított értékek rögzíthetők legyenek. Egyes szivattyúk esetében az ajánlattételi dokumentáció a maximális beépítési méretet 
(hosszt) határozza meg. 
A beszerzendő fűtési szivattyúk nyomásfokozata egységesen PN10. A fűtési szivattyúk minimális hőmérséklettűrése 90°C. A 
szivattyúmotorok elektromos szigetelése feleljen meg az „F” szigetelési osztálynak. Az szivattyúk érintésvédelmüket tekintve 
földeltek legyenek. 
A meghibásodási cserék esetén a beszállítási határidő a beépítendő száraz tengelyű szivattyúkra vonatkozóan a rendeléstől 
számított 5 munkanap. 

 
3. Meghibásodások miatt cserélendő nedves tengelyű használati melegvíz szivattyúk műszaki követelményei 
Az Ajánlatadónak nyilatkoznia kell az általa szállítandó szivattyúk használati melegvíz rendszerbe történő beépíthetőségéről. A 
szivattyúk legyenek alkalmasak legalább 60°C hőmérsékletű és legalább 18 n°K-nak megfelelő oldott anyag tartalmú vízben 
történő alkalmazásra. A beszerzendő használati melegvíz szivattyúk nyomásfokozata egységesen PN10. 
Amennyiben a megajánlott melegvizes szivattyúk fordulatszáma szabályozott, úgy azok a motorra épített fordulatszám 
szabályozóval valósuljanak meg. A melegvizes szivattyúkra elvárt szabályzási módot nem határozunk meg. 
A melegvizes szivattyúkra vonatkozóan a kijelző nem követelmény, de az üzemmódnak egyértelműen beállíthatónak és 
értelmezhetőnek kell lennie.  
A szivattyúmotorok elektromos szigetelése feleljen meg az „F” szigetelési osztálynak. Az szivattyúk érintésvédelmüket tekintve 
földeltek legyenek. 
A meghibásodási cserék esetén a beszállítási határidő a beépítendő nedves tengelyű használati melegvíz szivattyúkra 
vonatkozóan a rendeléstől számított 5 munkanap. 

 
4. Meghibásodások miatt cserélendő nedves vagy száraz tengelyű használati melegvíz szivattyúk műszaki követelményei 
Az Ajánlatadónak nyilatkoznia kell az általa szállítandó szivattyúk használati melegvíz rendszerbe történő beépíthetőségéről. A 
szivattyúk legyenek alkalmasak legalább 60°C hőmérsékletű és legalább 18 n°K-nak megfelelő oldott anyag tartalmú vízben 
történő alkalmazásra. A beszerzendő használati melegvíz szivattyúk nyomásfokozata egységesen PN10. 
Amennyiben a megajánlott melegvizes szivattyúk fordulatszáma szabályozott, úgy azok a motorra épített fordulatszám 
szabályozóval valósuljanak meg. A melegvizes szivattyúkra elvárt szabályzási módot nem határozunk meg. 



2 

A melegvizes szivattyúkra vonatkozóan a kijelző nem követelmény, de az üzemmódnak egyértelműen beállíthatónak és 
értelmezhetőnek kell lennie.  
A szivattyúmotorok elektromos szigetelése feleljen meg az „F” szigetelési osztálynak. Az szivattyúk érintésvédelmüket tekintve 
földeltek legyenek. 
A meghibásodási cserék esetén a beszállítási határidő a beépítendő nedves vagy száraz tengelyű használati melegvíz szivattyúkra 
vonatkozóan a rendeléstől számított 5 munkanap. 

 
5. Merülőmotoros zsompszivattyúkra vonatkozó műszaki követelmények 
A FŐTÁV Zrt. hőközpontjaiba beépíteni tervezett merülőmotoros zsompszivattyúk a hőközponti csurgalék vizeket a zsompaknákból 
juttatják el a csatornahálózatokba. A csurgalékvizek származhatnak a fűtési és az ivóvíz rendszerből, esetenként lehet a 
távhőrendszer lágyvize is. 
A szivattyúk kivitele szennyezettvíz szivattyú, vezérlése a szivattyúk részét képező kapcsolóval történik. A szivattyúk egyfázisúak 
legyenek (1x230V). 
A szivattyú csatlakozása legfeljebb 2” – menetes kialakítású legyen. (Amennyiben nem menetes a csatlakozás, akkor a beszállító 
feladata a menetes átalakító szállítása is.) 
További követelmények: 

• Minimális elvárt munkapont: 3,6 m3/h térfogatáramnál az emelőmagasság legalább 40 kPa legyen. 
• Üresjárati emelőmagasság legalább 55 kPa. 
• Üzemi áramfelvétele ne haladja meg a 2 A-t (max. 460 W). 
• A szállított közeg hőmérséklete 35oC. 
• Rendelkezzen a szivattyú védelmét szolgáló szűrőkosárral. 
• PH érték: min. 6,5 - max. 8. 

 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 
Kbt. 122. § (7) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tekintetében 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismer tetése: Kbt. 122. 
§ (7) bekezdés 
 
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/megkül désének napja: 
megküldés napja: 2014. február 26. 
 
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 tervezet t anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy a z mikor és 
milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  3 
 
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) :  
 

ajánlattev ő 
neve részek megnevezése végleges ajánlat 

Grundfos 
Hungária Kft. 

2045 
Törökbálint 
Park u. 8. 

1. rész : meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó 
össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 5 651 920,00 Ft 

2. rész:   meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó 
össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 7 120 266,00 Ft 

3. rész:  meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az 
ajánlati táblázatban részletezettek szerint 2 362 840,00 Ft 

4. rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó össz 
ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 1 957 415,00 Ft 

5. rész:   merülő motoros zsompszivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint 483 940,00 Ft 

WILO 
Magyarország 

Kft. 
2045 

Törökbálint, 
Torbágy u. 14. 

1. rész : meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó 
össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 4 287 132,00 Ft 

2. rész:   meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó 
össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 6 534 616,00 Ft 

3. rész:  meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az 
ajánlati táblázatban részletezettek szerint 

2 583 136,00 Ft 

4. rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó össz 
ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 2 087 734,00 Ft 

5. rész:   merülő motoros zsompszivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint 180 000,00 Ft 

KSB Szivattyú 
és Armatúra 

1. rész : meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó 
össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 

nem tett ajánlatot 
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Kft.  
1117 Budapest, 
Budafoki út 60. 

2. rész:   meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó 
össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 

nem tett ajánlatot 

3. rész:  meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az 
ajánlati táblázatban részletezettek szerint 

nem tett ajánlatot 

4. rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó össz 
ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint 4 800 000,00 Ft 

5. rész:   merülő motoros zsompszivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint 245 000,00 Ft 

 
Ajánlattevők által benyújtott indokolások elfogadhatóak és összeegyeztethetőek voltak a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlattevők 
végleges ajánlatai mindenben megfeleltek a felhívásnak, és a dokumentációnak. Ajánlattevők végleges ajánlata érvényes és 
alkalmas, ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak 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 fels ő 
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 : 
 

− 1.rész:  meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint tekintetében: 4 287 132,00 Ft - WILO Magyarország Kft.  (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

− 2.rész:   meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint tekintetében: 6 534 616,00 Ft - WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

− 3.rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek 
szerint tekintetében: 2 362 840,00 Ft - Grundfos Hungária Kft.  (2045 Törökbálint Park u. 8.) 

− 4.rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint tekintetében: 1 957 415,00 Ft - Grundfos Hungária Kft.  (2045 Törökbálint Park u. 8.) 

− 5.rész:   merülő motoros zsompszivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint tekintetében: 180 
000,00 Ft - WILO Magyarország Kft.  (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtották az adott rész tekintetében. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai :  
 

− 1.rész:  meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint tekintetében: 5 651 920,00 Ft - Grundfos Hungária Kft.  (2045 Törökbálint Park u. 8.) 

− 2.rész:   meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint tekintetében: 7 120 266,00 Ft - Grundfos Hungária Kft.  (2045 Törökbálint Park u. 8.) 

− 3.rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek 
szerint tekintetében: 2 583 136,00 Ft - WILO Magyarország Kft.  (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

− 4.rész:   meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban 
részletezettek szerint tekintetében: 2 087 734,00 Ft - WILO Magyarország Kft.  (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

− 5.rész:   merülő motoros zsompszivattyúk nettó össz ára az ajánlati táblázatban részletezettek szerint tekintetében: 245 
000,00 Ft - KSB Szivattyú és Armatúra Kft.  (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 

 
A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtották az adott rész tekintetében. 
 
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 közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a m egjelölt 
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 : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
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15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. …………………….. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. …………………….. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. …………………….. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. …………………….. 
 
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. 
 
 


