
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

 
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: 
FŐTÁV Zrt rendszerébe csatlakozó, távhővel ellátott lakások hőfelhasználásának 
csökkentése céljából a szekunder fűtési rendszerek mérhetővé (költségmegosztás) és 
szabályozhatóvá tételére, egyedi mérő-, és szabályozóeszközök beépítésére, valamint 
a pályázati konstrukcióban megvalósuló fűtéskorszerűsítési munkákhoz kapcsolódó 
pályázat készítési feladatok elvégzésére 19 házban. (24. ütem) 

3. A választott eljárás fajtája: 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:  
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: nettó 50.670.788,- HUF 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 38 

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): 
Techem Kft. (H-1055 Budapest, Szent István krt. 13.) 
Megfelelt az ajánlattételi felhívásban előírt mind pénzügyi, mind műszaki 
alkalmassági feltételeknek. 

XIII ker. Budapest, Balzac utca 31.: nettó 2.097.967 Ft + áfa 
XX. ker. Berkenye sétány 5: nettó 4.041.793 Ft + áfa 
XI. ker. Budafoki út 45: nettó 1.770.098 Ft + áfa 
XI. ker. Budafoki út 57/b: nettó 3.181.973 Ft + áfa 
XVIII ker. Építő utca 2.: nettó 2.919.713 Ft + áfa 
XI. ker. Gazdagréti tér 5.: nettó 4.451.077 Ft + áfa 
XIV. ker. Gvadányi utca 64.: nettó 3.037.120 Ft + áfa 
XIII ker. Hegedűs Gyula utca 20/a: nettó 1.769.580 Ft + áfa 
XIII ker. Katona József utca 23/a: nettó 2.649.725 Ft + áfa 
XI. ker. Kende utca 18: nettó 1.794.199 Ft + áfa 
XIX. ker. Kisfaludy utca 18.: nettó 2.158.499 Ft + áfa 
XI. ker. Lágymányosi utca 14/a: nettó 1.405.086 Ft + áfa 
XXII. ker. Leányka utca 32: nettó 4.739.073 Ft + áfa 
II. ker. Lukács utca 3: nettó 2.074.412 Ft + áfa 
XI. ker. Mohai út 17-19.: nettó 1.189.731 Ft + áfa 
XIII ker. Tátra utca 24: nettó 2.616.080 Ft + áfa 
III ker. Vízimolnár köz 2.: nettó 1.071.529 Ft + áfa 
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XV ker. Zsókavár utca 2.: nettó 6.081.572 Ft + áfa 
XVII ker. Kaszáló utca 133-135.: nettó 2.667.000 Ft + áfa 
 

Pályázatkészítési tevékenység támogatása, műszaki szaktanácsadás ára 1 Ft + ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: 2-50 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: 51-100 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: 101-200 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: > 200 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 

 
DH-Szerviz Kft. (H-4028 Debrecen, Tüzér u 4.) 
Megfelelt az ajánlattételi felhívásban előírt mind pénzügyi, mind műszaki 
alkalmassági feltételeknek. 

XIII ker. Budapest, Balzac utca 31.: nettó 2.111.884 Ft + áfa 
XX. ker. Berkenye sétány 5: nettó 4.000.000 Ft + áfa 
XI. ker. Budafoki út 45: nettó 1.720.000 Ft + áfa 
XI. ker. Budafoki út 57/b: nettó 3.120.000 Ft + áfa 
XVIII ker. Építő utca 2.: nettó 3.090.000 Ft + áfa 
XI. ker. Gazdagréti tér 5.: nettó 4.904.000 Ft + áfa 
XIV. ker. Gvadányi utca 64.: nettó 3.300.000 Ft + áfa 
XIII ker. Hegedűs Gyula utca 20/a: nettó 1.896.000 Ft + áfa 
XIII ker. Katona József utca 23/a: nettó 2.549.000 Ft + áfa 
XI. ker. Kende utca 18: nettó 1.600.000 Ft + áfa 
XIX. ker. Kisfaludy utca 18.: nettó 2.450.000 Ft + áfa 
XI. ker. Lágymányosi utca 14/a: nettó 1.400.000 Ft + áfa 
XXII. ker. Leányka utca 32: nettó 4.470.000 Ft + áfa 
II. ker. Lukács utca 3: nettó 1.888.000 Ft + áfa 
XI. ker. Mohai út 17-19.: nettó 1.258.000 Ft + áfa 
XIII ker. Tátra utca 24: nettó 2.480.000 Ft + áfa 
III ker. Vízimolnár köz 2.: nettó 1.225.000 Ft + áfa 
XV ker. Zsókavár utca 2.: nettó 6.680.000 Ft + áfa 
XVII ker. Kaszáló utca 133-135.: nettó 2.868.900 Ft + áfa 
 

Pályázatkészítési tevékenység támogatása, műszaki szaktanácsadás ára 1 Ft + ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: 2-50 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: 51-100 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: 101-200 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 
Értékesítés támogatásának ára: > 200 lakásos társasház esetén: 1 Ft/lakás+ ÁFA 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:  

mellékelt excell táblázat tartalmazza 

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: 1-10 
ajánlati árak esetében arányosítással: 

 
� Az 1. 3. 4 részszempontok értékelés menetének leírása 



 3

Értékelési módszer 1; résszempontoknál: relatív arányosítással történik az alábbi 
képlet szerint, ahol a legalacsonyabb ellenszolgáltatási érték, mint az Ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb kapja a lehetséges maximális 100 pontot: 
P (Aktuális pontszám) = (A min / A vizsgált) *(Pmax - Pmin) +Pmin 
Az alkalmazott jelölések értelmezése: 
- Avizsgált: a vizsgált ajánlat ellenszolgáltatási értéke 
- Amin: a legalacsonyabb ellenszolgáltatási érték 
- P: a vizsgált ajánlat által elért pontszám 
- Pmax: 100 pont 
- Pmin: 1 pont 

A 2 részszempont értékelés menetének leírása 
Az alkalmazott értékelési módszer az abszolút értékelési módszer, hasznossági 
függvény alkalmazásával, naptári napokra vetítve, mely a szerződésben 
meghatározott módon való teljesítéstől való számított idő napokban 
 

Fizetési határidő(nap) Hasznossági pontszám 

< =15 0 

15 - 30 
a 100-ból a 0-ba tartó negatív iránytangensű 

lineáris függvény mentén 
> =30 100 

 

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: 
Techem Kft. (H-1055 Budapest, Szent István krt. 13.)  

XIII ker. Budapest, Balzac utca 31.: nettó 2.097.967 Ft + áfa 
XVIII ker. Építő utca 2.: nettó 2.919.713 Ft + áfa 
XI. ker. Gazdagréti tér 5.: nettó 4.451.077 Ft + áfa 
XIV. ker. Gvadányi utca 64.: nettó 3.037.120 Ft + áfa 
XIII ker. Hegedűs Gyula utca 20/a: nettó 1.769.580 Ft + áfa 
XIX. ker. Kisfaludy utca 18.: nettó 2.158.499 Ft + áfa 
XI. ker. Mohai út 17-19.: nettó 1.189.731 Ft + áfa 
III ker. Vízimolnár köz 2.: nettó 1.071.529 Ft + áfa 
XV ker. Zsókavár utca 2.: nettó 6.081.572 Ft + áfa 
XVII ker. Kaszáló utca 133-135.: nettó 2.667.000 Ft + áfa 

 
DH-Szerviz Kft. (H-4028 Debrecen, Tüzér u 4.) 

 XX. ker. Berkenye sétány 5: nettó 4.000.000 Ft + áfa 
XI. ker. Budafoki út 45: nettó 1.720.000 Ft + áfa 
XI. ker. Budafoki út 57/b: nettó 3.120.000 Ft + áfa 
XIII ker. Katona József utca 23/a: nettó 2.549.000 Ft + áfa 
XI. ker. Kende utca 18: nettó 1.600.000 Ft + áfa 
XI. ker. Lágymányosi utca 14/a: nettó 1.400.000 Ft + áfa 
XXII. ker. Leányka utca 32: nettó 4.470.000 Ft + áfa 
II. ker. Lukács utca 3: nettó 1.888.000 Ft + áfa 
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XIII ker. Tátra utca 24: nettó 2.480.000 Ft + áfa 
A fenti ajánlattevők az összességében legelőnyösebb ajánlatot tették az adott 
részek tekintetébe. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával 
együtt benyújtotta-e? Nyilatkozatot csatolt a kizáró okok fenn nem állásáról. 
 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok 
igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 

10.* 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: - 

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: kivitelezés 

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

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: A FŐTÁV Zrt. az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2009. március 24-én 2009/S - 57-082408 szám alatt megjelent keret-
megállapodásos közbeszerzési eljárás megindítására Részvételi felhívást tett közzé. A 
keret-megállapodás megkötésére 2009. július 30-án került sor 48 hónapra. 

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 
 2012. 03.24. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 
 2012.04. 01. 

14.* Egyéb információk: - 

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: A felhívás megküldése: 2012. február 27-én 

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2012. 03.23. 13:00 óra 

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. 03.23. 

19.* Az összegezés javításának indoka: - 


