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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM 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: Keretmegállapodás távhővezeték-hálózat tervezési munkáira, melynek 
tárgya az ajánlatkérő távhővezeték hálózatának építéséhez, felújításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentációk elkészítése,közreműködés a hatósági eljárásokban és a megtervezett és engedélyezett 
vezetékszakaszok kivitelezésekor tervezői művezetés biztosítása. 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. második rész, tekintettel a 114.§ (2) bekezdésre, illetve a 289/2011 
Korm.rendeletre 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: TED 2012/S 141-236258; 2012.07.25 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen. 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, 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: -. 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -. 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
4 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - 
szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

• TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út42. 
• FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 
• REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 
• Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11. 

 
Mind 4 ajánlattevő ajánlata érvényes, nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt, és ajánlattevő alkalmas az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági kritériumok igazolása alapján.  
Az ajánlattevők neve címe és az értékelési szempont szerinti tartalmi elem. Értékelési szempont: Legalacsonyabb ellenszolgáltatás. 
 
TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út42. A legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési 
szempont szerint ajánlattevő által megajánlott ajánlati elemek (vetítési díjalap: 2 500 mrd HUF  - A jelen eljárásban az 
ajánlatkérő által meghatározásra került a tervezési díjalap, mely a teljes becsült építési költséget foglalja magában az 
elmúlt évek kivitelezési tapasztalatai alapján) :6,1% 
 
FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 A legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési 
szempont szerint ajánlattevő által megajánlott ajánlati elemek (vetítési díjalap: 2 500 mrd HUF  - A jelen eljárásban az 
ajánlatkérő által meghatározásra került a tervezési díjalap, mely a teljes becsült építési költséget foglalja magában az 
elmúlt évek kivitelezési tapasztalatai alapján) : 6,2% 

REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 A legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint 
ajánlattevő által megajánlott ajánlati elemek (vetítési díjalap: 2 500 mrd HUF  - A jelen eljárásban az ajánlatkérő által 
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meghatározásra került a tervezési díjalap, mely a teljes becsült építési költséget foglalja magában az elmúlt évek 
kivitelezési tapasztalatai alapján) : 6,5% 

Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11 A legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint 
ajánlattevő által megajánlott ajánlati elemek (vetítési díjalap: 2 500 mrd HUF  - A jelen eljárásban az ajánlatkérő által 
meghatározásra került a tervezési díjalap, mely a teljes becsült építési költséget foglalja magában az elmúlt évek 
kivitelezési tapasztalatai alapján) : 6,4% 

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 részszempontok 
súlyszámai (adott 
esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

                
 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

              

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám 
alsó és felső határának 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: -. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
A nyertes ajánlattevők: 

• TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út42. 
• FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 
• REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 
• Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11. 

 
Nyertességének indoka: 
Az eljárás során ezen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati 
szempontnak megfelelő, legalacsonyabb ajánlatot adták. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út42. 
mélyépítés, szerkezettervezés, villamosmérnöki tervezés,  közlekedés-építőmérnöki tervezés, vízmérnöki tervezés, 
geodézia, területrendezés, kertészettervezés, gáztervezés, geotechnikai tervezés 
FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 
területrendezés, kertészet, geodézia 
REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 
gépészet, geodézia, építészet-statika, mélyépítés, kertészet, forgalomtechnika 
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Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11 
mélyépítés, szerkezettervező; villamosmérnök tervező; közlekedés-építőmérnök tervező, vízimérnök tervező, 
területrendezés, kertészet tervező, gáz tervezési tervező, geodéziai tervező, geotechnikai tervező 
 
Energetikai tervezőtervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Mélyépítés, szerkezettervező tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő 
szakember, 
Villamosmérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember, 
Közlekedés-építőmérnök tervezői és/vagy KÖ-T (közlekedésmérnöki) tervezőijogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamara névjegyzékében szereplő szakember, 
Vízimérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember, 
Területrendezés, kertészet tervezői jogosultsággal bíró és aMagyar Mérnöki Kamara ill. a Magyar Építész Kamara 
névjegyzékében szereplő szakember 
Gáz tervezési tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Geodézia tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékébenszereplő szakember 
Geotechnikai tervező tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében 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: 

• TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út42. 
• FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 
• REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 

10% alatti alvállalkozók 
• Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11. 

10 %fölötti alvállalkozó: Direkt Terv Bt. 1031 Budapest Légió u.3.  
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * 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:  

• REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 
M/2. a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevonni kívánt személ yek : 
Mátrix Kft. 1147 Budapest, Jávorka Á. u. 7. Mélyépítés, szerkezettervező tervezői jogosultsággal bíró és a 
Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember, 
Király Zoltán egyéni vállalkozó, 2840 Oroszlány, Népek barátsága u. 24. Geodézia tervezői jogosultsággal bíró 
és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékébenszereplő szakember 
Datarecord Kft, 2132 Göd Lenkey u, 26. Közlekedés-építőmérnök tervezői és/vagy KÖ-T (közlekedésmérnöki) 
tervezőijogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő szakember 
Csatorna-, Víz Szerviz Javító Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Angeli út 1/B. Vízimérnöki tervezői 
jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
GVF 2000 Kft 2030 Érd Csalogány u. 54/b Gáz tervezési tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Cooperator Kft., 1106 Bp, Keresztúri út 202-206. Geotechnikai tervező tervezői jogosultsággal bíró és a 
Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Pagony Kft. 1111 Bp Budafoki út 53 Területrendezés, kertészet tervezői jogosultsággal bíró és aMagyar 
Mérnöki Kamara ill. a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakember 

• FŐMTERV Márnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 
M/2. a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevonni kívánt személ yek : 
Pagony Táj és Kertépítész Kft. 1111 Budapest Budafoki u. 53. Területrendezés, kertészet tervezői 
jogosultsággal bíró és aMagyar Mérnöki Kamara ill. a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő 
szakember 

• Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11. 
M/2. a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevonni kívánt személ yek : 
AGD Statikai Tervező Kft 1062 Bp, Székely B. u. 12. Mélyépítés, szerkezettervező tervezői jogosultsággal bíró 
és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
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Hevill Kft, 1039 Toldi u. 13. Villamosmérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Pretz Attila egyéni vállalkozó 1221 Budapest Honfoglalás u. 6. Közlekedés-építőmérnök tervezői és/vagy KÖ-T 

(közlekedésmérnöki) tervezőijogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő 
szakember 
Hidrograf Bt, 1119 Budapest, Tétényi út 113 Vízimérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Hojsza 99 Kft, 1162 Budapest, Bekecs u. 29 Vízimérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Liget-Terv Bt. 1114 Budapest Kanizsai u. 2. Területrendezés, kertészet tervezői jogosultsággal bíró és 
aMagyar Mérnöki Kamara ill. a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakember 
Renovo Kft. 1027 Budapest, Margit krt. 62 Gáz tervezési tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Két-Láng Bt., 6726 Szeged, Sas u, 5/4 Gáz tervezési tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Theodolight Kft. 2176 Erdőkürt, Téglaház u. 4. Geodézia tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamara névjegyzékébenszereplő szakember 
Mélyépítő Labor Kft. 1144 Bp, Füredi u. 74-76 Geotechnikai tervező tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar 
Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 

• TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út42. 
M/2. a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevonni kívánt személ yek : 
Tervstúdió Bt. 1161 Budapest, Tordai u. 2. Vízimérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember; Közlekedés-építőmérnök tervezői és/vagy KÖ-T (közlekedésmérnöki) 
tervezőijogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő szakember 
Etalon’95 Kft., 1033 Budapest Harrer Pál u. 20 3/18 Villamosmérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar 
Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Hofam Kft 2120 Dunakeszi Horog u. 20 Vízimérnöki tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember;  
Dinamika Kft., 1141 Budapest Szugló u. 176., Gáz tervezési tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki 
Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Regőczi Gábor egyéni vállalkozó 1118 Budapest Tűzkő u. 10., Mélyépítés, szerkezettervező tervezői 
jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében szereplő szakember 
Verzatil Bt. 1222 Budapest Veréb u. 8. Geodézia tervezői jogosultsággal bíró és a Magyar Mérnöki Kamara 
névjegyzékébenszereplő szakember 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:.2012. október 2. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. október 11. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. 09.27 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.09.28 
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: Szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. október 12. 
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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. 
 


