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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest 
Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Modulrendszerű hőközpont felújítási munkák melyek tartalmazhatnak HMV tároló cserét, jelző és tágulási 
vezeték cserét, új leválasztó válaszfal építést, a teljes elektromos hálózat felújítását, a szükséges szakipari 
munkák elvégzését összesen 47 darab címen Budapest területén 
1. részajánlat 8 darab címen 
2. részajánlat 9 darab címen 
3. részajánlat : 8 darab címen 
4 . részajénlat: 8 darab címen 
5. részajánlat: 7 darab címen 
6. részajánlat: 7 darab címen 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy mindegyik részajánlat esetén a teljes mennyiségtől – 15 %-
ban eltérhet 
3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész 121 § (1) b. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtés lefolytatásával. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: -  
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:  
 
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 közbesz erzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból kerül t elvonásra, átcsoportosításra: -  
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):   
1. ajánlati rész: 4 db. 
2. ajánlati rész: 4 db. 
3. ajánlati rész: 4 db. 
4. ajánlati rész: 5 db. 
5. ajánlati rész: 5 db 
6. ajánlati rész: 4 db 
 
9. a) 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 eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
1. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Tartalékkeret nélküli egyösszegű 
ajánlati ár Ft + ÁFA. 
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) nettó 
50.565.400 HUF 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) nettó 50.800.000 HUF 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) nettó 50.925.000 HUF 

 
Elektronikus árlejtés:  
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Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. A fenti  Ajánlattev ők az árlejtést követ ően határid őben 
benyújtották a részletes táblázatot és árazott költ ségvetést. 
 
2. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Tartalékkeret nélküli egyösszegű 
ajánlati ár Ft + ÁFA.  
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) nettó 
69.951.047 HUF 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) nettó 69.850.000 HUF 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) nettó 69.900.000 HUF 
 
Elektronikus árlejtés:  
 Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. A fent i Ajánlattev ők az árlejtést követ ően határid őben 
benyújtották a részletes táblázatot és árazott költ ségvetést. 

 
3. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Tartalékkeret nélküli egyösszegű 
ajánlati ár Ft + ÁFA.  
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) nettó 
52.165.978 HUF 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) nettó 52.125.000 HUF 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) nettó 51.900.000 HUF 
 
Elektronikus árlejtés:  
 Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. A fent i Ajánlattev ők az árlejtést követ ően határid őben 
benyújtották a részletes táblázatot és árazott költ ségvetést. 

 
4. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Tartalékkeret nélküli egyösszegű 
ajánlati ár Ft + ÁFA.  
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) nettó 
49.947.907 HUF 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) nettó 50.700.000 HUF 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) nettó 49.930.000 HUF 
 
Elektronikus árlejtés:  
Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. A fenti  Ajánlattev ők az árlejtést követ ően határid őben 
benyújtották a részletes táblázatot és árazott költ ségvetést. 
 
5. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Tartalékkeret nélküli egyösszegű 
ajánlati ár Ft + ÁFA.  
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) nettó 
47.690.500 HUF 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) nettó 46.980.000 HUF 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) nettó 47.000.000 HUF 
 
Elektronikus árlejtés:  
 Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. A fent i Ajánlattev ők az árlejtést követ ően határid őben 
benyújtották a részletes táblázatot és árazott költ ségvetést. 
 
6. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Tartalékkeret nélküli egyösszegű 
ajánlati ár Ft + ÁFA.  
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) nettó 
47.567.407 HUF 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) nettó 47.480.000 HUF 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) nettó 47.500.000 HUF 
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Elektronikus árlejtés:  
 Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. A fent i Ajánlattev ők az árlejtést követ ően határid őben 
benyújtották a részletes táblázatot és árazott költ ségvetést. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):  --- 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható 
pontszám alsó és fels ő határának megadása : --- 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pont határok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
LÍRA Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, soroksári út 94-96.) 
FŐTÁV-KOMFORT Kft. (1116 Budapest Kalotaszeg u, 31.) 
Ajánlatkérő az elektronikus árlejtésről szóló felkérés 6. pontjában előírta, a következőket: 
„Ártáblázat benyújtására vonatkozó el őírás: 
Az elektronikus árlejtés lezárását követően a végső árajánlathoz tartozó jelen felhívás 1. sz. mellékletét és 
a 2. sz. melléklet szerinti részletes táblázatot a lezárást követő 2 munkanapon belül az Ajánlatkérő részére 
cégszerűen aláírva, faxon meg kell küldeni. A részletes árazott költségvetést ajánlattevő CD/DVD 
adathordozón nyújtsa be az elektronikus árlejtés lezárását követő 4 munkanapon belül Ajánlatkérő 
kapcsolattartási pontjára (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. B. épület 301. iroda). Amennyiben 
Ajánlattevő elmulasztja beküldeni a hivatkozott dokumentumokat, adathordozókat, avagy azt határidőn túl 
késve küldi meg Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjára, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja!” 
Mindkettő Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) e) pontja alapján, tekintettel a fentiekben 
leírtakra. 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
1. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 50.565.400 HUF tartalékkeret nélküli 
egyösszegű ajánlati ár Ft + ÁFA.  
 
Termoszervíz Kereskedelmi, Szolgáltató és Innovációs Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.) 
Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást. 
 
2. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 69.850.000 HUF tartalékkeret nélküli 
egyösszegű ajánlati ár Ft + ÁFA.  
 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb 
ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 

 
3. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 51.900.000 HUF tartalékkeret nélküli 
egyösszegű ajánlati ár Ft + ÁFA.  
 
DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata 
tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 

 
4. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 49.930.000 HUF tartalékkeret nélküli 
egyösszegű ajánlati ár Ft + ÁFA.  
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DH-SZERVIZ Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata 
tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
 
5. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 46.980.000 HUF tartalékkeret nélküli 
egyösszegű ajánlati ár Ft + ÁFA.  
 
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb 
ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
 
6. ajánlati rész:  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 47.480.000 HUF tartalékkeret nélküli 
egyösszegű ajánlati ár Ft + ÁFA.  
HunTer Gépész Konzorcium (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fszt. 3.) Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb 
ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót 
kíván igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
 
1. ajánlati rész: építési-szakipari-, elektromos felelős műszaki vezető , kőműves 
2. ajánlati rész: fűtés szerelési-, csővezeték szerelési-, villanyszerelési-, építészeti és szakipari munkák; 
épület villamos felelős műszaki ellenőri feladatok 
3. ajánlati rész: gépészeti-, elektromos-, építészeti-, kőműves munkák; építész felelős műszaki vezetés 
4. ajánlati rész: gépészeti-, elektromos-, építészeti-, kőműves munkák; építész felelős műszaki vezetés 
5. ajánlati rész: fűtés szerelési-, csővezeték szerelési-, villanyszerelési-, építészeti és szakipari munkák; 
épület villamos felelős műszaki ellenőri feladatok 
6. ajánlati rész: fűtés szerelési-, csővezeték szerelési-, villanyszerelési-, építészeti és szakipari munkák; 
épület villamos felelős műszaki ellenőri feladatok 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), val amint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alválla lkozók közre fognak m űködni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlat tevő ezen szervezet er őforrásaira (is) 
támaszkodik :  
 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
1. ajánlati rész: Horváth Lajos -elektromos felelős műszaki vezető; Kiss Zoltán -építési-szakipari felelős 
műszaki vezető; Szalai Sándor és Szabó Gábor –kőműves szakemberek biztosítása 
2. ajánlati rész: Murcsil és Társa Bt. - fűtés szerelési-, csővezeték szerelési szakemberek biztosítása; 
Villpartner Kft. villanyszerelési szakemberek biztosítása; Bódi József épület villamos felelős műszaki 
ellenőri feladatok; Kircsik és Társa Bt. - kőműves szakemberek biztosítása 
3. ajánlati rész: Civis Épületkarbantartó Kft.-építész felelős műszaki vezetés; TÖMB 2002 Kft. -kőműves 
szakemberek biztosítása 
4. ajánlati rész: Civis Épületkarbantartó Kft.-építész felelős műszaki vezetés; TÖMB 2002 Kft. -kőműves 
szakemberek biztosítása 
5. ajánlati rész: Murcsil és Társa Bt. - fűtés szerelési-, csővezeték szerelési szakemberek biztosítása; 
Villpartner Kft. villanyszerelési szakemberek biztosítása; Bódi József épület villamos felelős műszaki 
ellenőri feladatok; Kircsik és Társa Bt. - kőműves szakemberek biztosítása 
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6. ajánlati rész: Murcsil és Társa Bt. - fűtés szerelési-, csővezeték szerelési szakemberek biztosítása; 
Villpartner Kft. villanyszerelési szakemberek biztosítása; Bódi József épület villamos felelős műszaki 
ellenőri feladatok; Kircsik és Társa Bt. - kőműves szakemberek biztosítása 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : --- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. 08. 19. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. 08. 29. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. 08. 14. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. 08. 18. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
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. 
 


