
9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

Az ajánlatkér ő neve és címe:  

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)1116 
Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 700-6621, fax: 463-6538 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

Távvezetéki munkákhoz engedélyezési és kiviteli tervek készítése az alábbi címeken: 

1. részajánlat: 
XIII. Visegrádi utcai DN200-as és DN150-es elosztóvezeték felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A006020 (68-2-0370) jelű akna és az A005908 (68-2-2890) jelű 
akna utáni Isoplus végpont közötti szakaszon, kb. 550 nyvfm DN200-as, és 135 nyvfm 
DN150-es előreszigetelt vezetékkel, az összes akna gépészeti és építészeti 
felülvizsgálatával, átalakításával. A vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek 
cseréjét is magában foglalja. A terveket több kiviteli ütemre bontva kell elkészíteni. 

II. Pinceszer úti kazánház által ellátott épületek DN40-DN100-as szekunder fűtési 
vezetékeinek (77-es vezetékegység) felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése 
a kazáháztól az épületekig teljes hosszban kb. 80 nyvfm DN100-as, 90 nyvfm DN80-as, 230 
nyvfm DN65-ös, 45 nyvfm DN50-es, és 25 nyvfm DN40-es előreszigetelt vezetékkel, a 
nyomvonalvezetés felülvizsgálatával. 

XV. Erdőkerülő utcát keresztező DN150-es elosztóvezeték felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A006732 (52-2-03830) és az A006733 (52-2-3840) jelű aknák 
közötti szakaszon kb. 130 nyvfm DN150-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, az útfelújítást megelőzően. 

XV. Drégelyvár u. 57. P001279 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének felújításához 
engedélyezési és kiviteli terv készítése az A006935 (49-2-0120) jelű aknától kb. 58 nyvfm 1-
szeresen erősített szigetelésű DN40-es előreszigetelt vezetékkel. 

X. Somfa utcai DN500-as gerincvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A018073 (34-2-00002) és az A003085 (33-2-0070) jelű aknák közötti 
szakaszon kb. 630 nyvfm DN500-as előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást megelőzően. A 
vezetékcsere az aknában lévő hagyományos acélcsövek cseréjét is magában foglalja. A 
terveket több kiviteli ütemre bontva kell elkészíteni. Az első ütemben (az út- és villamospálya 
felújítással érintett) Fertő u. melletti szakasz (350 nyvfm) kerülne felújításra 2014-ben, a 
további, Somfa utcai szakasz (280 nyvfm) 2015-ben épülne meg. 

X. Bihari u. 6. P002741 jelű fogyasztó DN150-es, és a Balkán u. 4-18. P001522 jelű 
fogyasztó DN125-ös bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A003090 (33-2-4320) jelű aknától kb. 80 nyvfm DN100-as, kb. 20 nyvfm DN80-
as, és kb. 130 nyvfm DN65-ös 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
valamint az üzemen kívülre kerülő vezeték műtárgyainak elbontásával. 

 



X. Halom utcai DN125-ös vezeték felújítása az A002465 (34-2-2570) és az A002466 (34-2-
2580) jelű aknák közötti szakaszon, kb. 105 nyvfm DN80-as 1-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel. 

2. részajánlat 
XI. Bertalan L u. - Budafoki úti DN150-DN250-es Isoplus elosztóvezeték felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A001020 (25-2-3402) és az A008143 (25-2-
3419) jelű aknák közötti szakaszon kb. 80 nyvfm DN250-es és 120 nyvfm DN150-es 
előreszigetelt vezetékkel, továbbá a Bertalan L. u. 5. P002980 jelű fogyasztó DN200-as, a 
Bertalan L. u. 11. P000662, a Bertalan L. u. 13. P001174, a Bertalan L. u. 15. P000346, a 
Bertalan L. u. 17. P000862, a Bertalan L. u. 19. P000345, a Budafoki út 10/a P000923, a 
Budafoki út 31. P001482, a Budafoki út 33 P002537 és a Budafoki út 39. P002213 jelű 
fogyasztók DN50-es, DN65-ös, és DN80-as bekötővezetékeinek felújítása kb. 165 nyvfm 
DN200-as előreszigetelt vezetékkel, 17 nyvfm DN80-as, 45 nyvfm DN65-ös, és kb. 55 nyvfm 
DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást 
megelőzően, tervezéssel, valamint a 25-2-3415 jelű akna fixponti acélszerkezetének, és a 
mozgó lebúvónyílás cseréjének tervezése. 

XI. Budafoki út 34. előtt az utat keresztező DN250-es védőcsöves vezeték felújítása az 
A000193 (25-2-3920) és az A000194 (25-2-3925) jelű aknák közötti szakaszon kb. 15 nyvfm 
DN150-es előreszigetelt vezetékkel, üvegszál erősítésű műanyag védőcsőbe helyezve, az 
útfelújítást megelőzően, tervezéssel, továbbá a 3920 jelű aknában födémjavítás 1 m2, és 
oldalfaljavítás 0,5 m2. 

XI Budafoki út - Október huszonharmadika u. sarkán a DN400-as gerincvezeték felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A000116 (25-2-2605) és az A000117 (25-2-
2610) jelű aknák közötti szakaszon kb.16 nyvfm DN400-as előreszigetelt vezetékkel az 
útfelújítást megelőzően, továbbá a 2610 jelű aknában födémjavítás 1 m2. 

IX. Vágóhíd utcai DN400-as előremenő, és DN500-as visszatérő gerincvezeték felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A001724 (05-2-0230) jelű aknától az előremenő 
vezetéket az A012257 (05-2-0325) jelű elágazási csomópontig, a visszatérő vezetéket az 
A001737 (05-2-2400) jelű aknáig tartó szakaszon kb. 485 illetve 516 fm DN500-as 
előreszigetelt vezetékkel, az aknák építészeti és gépészeti szakipari javításával és a régi 
gőzvezetékek elbontásával együtt. A vezetékcsere az aknában lévő hagyományos 
acélcsövek cseréjét is magában foglalja. A terveket több kiviteli ütemre bontva kell 
elkészíteni. 

XVIII. Nefelejcs utcai DN300-as Kelit gerincvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A002317 (35-2-0015) és az A002318 (35-2-0040) jelű aknák közötti 
szakaszon, kb. 195 nyvfm DN300-as előreszigetelt vezetékkel. 

XIX. Csokonai utcában DN150-es vezeték felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A002186 (59-2-5510) jelű akna és az A002196 (59-2-5520) jelű objektum 
(P001777 jelű fogyasztó épület fala) közötti szakaszon kb. 32 nyvfm DN100-as 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az aknába lévő 2 db DN150-es karimás DKG 
szerelvény DN100-as szerelvényre történő cseréjével együtt, továbbá a DN50-es vezeték 
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A002186 (59-2-5510) jelű akna és 
az A015088 (59-2-6315) jelű objektum (P002027 és P002485 jelű fogyasztók épület fala) 
közötti szakaszon, a Csokonai u. 3. P003009 jelű fogyasztó bekötővezetékével együtt kb. 50 
nyvfm DN40-es és kb. 80 nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel. 



XXI. Táncsics M. u. 59-65. P001618 jelű fogyasztó DN125-ös bekötővezetékének, és volt 
kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A003157 (39-2-0170) jelű aknától a Táncsics M. 
u. 36-46. P003846 jelű fogyasztó DN65-ös ISOPLUS bekötővezetékéig kb. 100 nyvfm DN80-
as 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, majd onnan az áramlási irányt 
megfordítva felhasználva a DN65-ös Isoplus vezetéket az A003251 (39-2-07732) jelű aknáig, 
onnan pedig tovább a Táncsics M. u. 59-65. P001618, a Táncsics M. u. 60-66. P003848, és 
a Táncsics M. u. 48-58. P003847 jelű fogyasztók felé kb. 70 nyvfm DN40-es 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, a szükséges hőközponton belüli átalakítással 
együtt. 

XXI. Áruház téri DN150-es vezeték felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése 
az A003427 (39-2-4020) és az A003428 (39-2-4025) jelű aknák közötti szakaszon kb. 50 
nyvfm DN150-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, továbbá a 4025-
ös akna födémcseréj 

 
A választott eljárás fajtája:  hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást a a Kbt. 114.§ (3) bekezdésre a 289/2011. Kormányrendelet 11§ d) pontja alapján 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az el járás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése : Az eljárástípus választásának feltétele miszerint a 289/2011 sz. 
Kormányrendelet 11§ (1) d. pontja szerinti valamely eljárásban megkötött keret-
megállapodás alapján köti – fennáll. 

 
A FŐTÁV Zrt. az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. 07. 25-én 2012/S 141-236258 
szám alatt megjelent keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás megindítására Ajánlati 
felhívást tett közzé " Keret-megállapodás Távvezeték-hálózat tervezés” tárgyában. A keret-
megállapodás megkötésére 2012. októberében került sor 24 hónapra az alábbi 4 
ajánlattevővel: 
 

• TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út 42. 
keretmegállapodás megkötése: 2012-10-18 

• FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 keretmegállapodás 
megkötése: 2012-10-29 

• REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 keretmegállapodás megkötése: 2012-
10-16 

• Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11. keretmegállapodás megkötése: 2012-
10-25 

 
Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja : -  
 
Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdet ő hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja : 2013. augusztus 26. 
 
Eredményes volt-e az eljárás : igen 
 
Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség in doka , valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: 
 
Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás :- 
 



A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi le hetőség esetén részenként): 
 

1. részajánlat: 4 
2. részajánlat: 4 

 
Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak 
az értékelési szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi el eme, elemei (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként) : Az értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás 

Ajánlattev ő neve, címe 

1. részajánlat  
Tervezési 
tényező (%) 

"tkivit" 

2. részajánlat  
Tervezési 
tényező (%) 

   "tkivit" 

 Direkt Távhővezetéképítő Kft. 

(1138 Budapest, Szekszárdi u 11.) 
6 4,4 

Reál-Energo Kft.  

(2030 Érd, Ligetszépe u. 8.) 
4,4 4,2 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  

(1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 

4,1 4,4 

Termokomp Kft. 

(1126 Budapest Böszörményi út 42) 
6,1 6,1 

 
Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
 
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

1. részajánlat: Főmterv Zrt. 1024 Lövőház u. 37. legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás, 33 972 908 HUF (5% tartalékkerettel) 

2. részajánlat: Real-Energo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8. legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás : 33 994 485 HUF (5% tartalékkerttel) 
 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

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

A  közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

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

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:2013. 

szeptember 25 



b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2013-
október 5. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:2013-szeptember 23 
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2013-szeptember 25 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21.* Az összegezés javításának indoka: 
22.* Az összegezés javításának időpontja: 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 
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. 

 


