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

Összegezés a részvételi jelentkezések 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:  
 Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolás mellett, a meglévő távhővezetékek 
meghibásodása eseténa hibaelhárítás érdekében építési,- helyreállítási,- és általános javítási 
munkák elvégzése, szükség szerintitervezői művezetéssel, valamint előre nem tervezhető új 
távhővezeték rövid határidővel történő kivitelezése akapcsolódó tervezési és tervezői 
művezetési feladatokkal 
1. részterület: I., II., XI., XII., VIII., IX., X., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII kerületek; 
2. részterület: III., IV., XIII., XIV., XV., XVII. kerületek. 
A DN200 mm-es és nagyobb elzárószerelvények (gömbcsapok, pillangószelepek) valamint 
kompenzátorokbiztosítását Ajánlatkérő teljesítheti. A hibaelhárítási munkálatokhoz 
szükséges összes többi anyag, beleértve acsővezeték (előszigetelt és nem előszigetelt 
acélcső) biztosítása a Részvételre jelentkező feladata: 
Mennyiség összesen: 3000 nyvfm (+ 100 %); részajánlatonként 1500 nyvfm (+ 100 %). 
 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész, tekintettel a 114.§ (2) bekezdésre, 
289/2011 Korm.rendelet 5 § szerinti részvételi felhívással induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás.  
 
4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének napja:   TED 2013/S 099-169895, 2013.05.24. 
 
6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen 

b)∗ Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka:- 
c)∗ Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás:- 

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 
1. részajánlat: 3 
2. részajánlat: 4 
 
8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 
minősítésük indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 
 
1. részajánlat Az alábbi részvételre jelentkezők jelentkezései megfeleltek a részvételi 
felhívás és dokumentációban előírt alkalmassági és érvényességi feltételeknek, és nem 
estek a kizáró okok hatálya alá: 
Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft 1107 Budapest Basa u. 20. 
Sade – Magyarország Mélyépítő Kft 1117 Budapest Budafoki út 72-74 
T&T Dél Konzorcium 1118 Budapest Torbágy u, 13 IV.13 
 
2. részajánlat: Az alábbi részvételre jelentkezők jelentkezései megfeleltek a részvételi 
felhívás és dokumentációban előírt alkalmassági és érvényességi feltételeknek, és nem 
estek a kizáró okok hatálya alá: 
Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft 1107 Budapest Basa u. 20. 
 



T&T Észak Konzorcium 2016 Leányfalu Móricz Zs. út 34 
DH-Szerviz Kft. 4028 Debrecen Tüzér u. 4. 
Sade – Magyarország Mélyépítő Kft 1117 Budapest Budafoki út 72-74 
 
9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):- 
10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 
érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 
11.∗ Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség 
esetén részenként megadva): 
 
1. részajánlat: 
Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft 1107 Budapest Basa u. 20. 
Sade – Magyarország Mélyépítő Kft 1117 Budapest Budafoki út 72-74 
T&T Dél Konzorcium 1118 Budapest Torbágy u, 13 IV.13 
 
2. részajánlat: 
Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft 1107 Budapest Basa u. 20. 
T&T Észak Konzorcium 2016 Leányfalu Móricz Zs. út 34 
DH-Szerviz Kft. 4028 Debrecen Tüzér u. 4. 
Sade – Magyarország Mélyépítő Kft 1117 Budapest Budafoki út 72-74 
 
12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013-07-16 
13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013-07-18 
14.* Az összegezés módosításának indoka: 
15.* Az összegezés módosításának időpontja: 
16. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
17. * Az összegezés javításának indoka: 
18. * Az összegezés javításának időpontja: 
19. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
20.* Egyéb információk: 
 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 



 
 


