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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, „Budapest, XIII. kerület 
Visegrád utcai DN500-as távhő gerincvezeték kiépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése” tekintetében: 
 
Budapest, XIII. kerület Visegrád utcai DN500-as távhő gerincvezeték kiépítéséhez 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése: 
az A005876 (68-2-0080) és az A018451 (43-2-02007) jelű aknák közötti szakaszon, 
előreszigetelt vezetékkel kb. 400 nyvfm hosszban, továbbá a Hegedűs Gy u. 11-113. 
P000837 jelű fogyasztó bekötővezetékének az új vezeték és az A005890 (68-2-2930) jelű 
akna között DN32-es, valamint a Váci út 72-74. P002981 jelű fogyasztó 
bekötővezetékének az új vezeték és az A006104 (43-2-2980) jelű aknák között DN100-as 
előreszigetelt vezetékkel történő felújításához. 

 
3. A választott eljárás fajtája: 
 
A Kbt. V. fejezete szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának 
c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: - 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 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 (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 

Ajánlattevő neve, címe 
Tervezési 

tényező (%) 
"t1" 

Tervezési 
tényező (%) 

"t2" 

Mérnöknap 
díja  

(Ft/mérnöknap) 
m 

Reál-Energo Kft.  

(2030 Érd, Ligetszépe u. 8.) 3,3 3,3 57.000 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  

(1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 2,6 3,8 57.000 

Direkt Távhővezetéképítő Kft. 

(1138 Budapest, Szekszárdi u 11.) 3,0 3,5 48.000 
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b)** )** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 
     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő 

neve: 
 Az elbírálás 

részszempontjai  
(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 
részszemponto
k súlyszámai  

(adott esetben 
az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

   
Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

   
Értékelés

i 
pontszá

m 

 Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

   
Értékelési 
pontszám 

 
Értékelé

si 
pontszá

m és  
súlyszá

m  
szorzata 

                
 A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

               

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az 
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: - 
d)** 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: 
 
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

Ajánlattevő neve, címe 
Ellenszolgáltatás 
összege (nettó 

HUF) 

Tervezői 
művezetéssel 
(nettó HUF) 

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

11 200 000  11 428 000  

 
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 alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a 
része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
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10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 

11.* Hirdetmény nélküli 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. augusztus 19-
én került megkötésre. 

 
12  
a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2011. október 11. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2011. október 20. 
 
13. * Egyéb információk: - 
 
14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 
közzétételének/megküldésének napja: A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító 
hirdetmény száma: 2010/S 103-156902, 2010. május 29. 

 
16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének 
időpontja: 2011. október 10. 
 
17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. október 6. 

 
18.* Az összegezés javításának indoka: - 
  
 
 
 
 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. 
 


