
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. Telefon: 700-6621, fax: 463-6538 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Ajánlattevő jelen eljárás keretében az alábbi tervezési munkákra, „2012. évi 
távhővezeték építésekhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése I. ” tekintetében  
tehet ajánlatot. Amennyiben Ajánlattevő a beszerzés egészére tesz ajánlatot, 
ajánlatát ebben az esetben is az alábbiakban meghatározott felosztás szerinti 
részajánlatonként kell megtennie. 

I. részajánlat 
1. III. Víziorgona u. 2. P001653 és Víziorgona u. 4. P003655 jelű fogyasztók 

bekötővezetékeinek új nyomvonalon történő felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A018281 (64-2-02320) és az A18283 (64-2-50804) jelű aknák 
közötti DN65-ös ISOPLUS vezetékről lekötve kb. 40 nyvfm DN65-ös, kb. 85 nyvfm 
DN50-es, és kb. 10 nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel. Ezen felül szükséges az 5080-as és a 7260-10-es aknák elbontásának, a 
2300-as aknában az üzemen kívülre kerülő vezeték levágásának, és az akna 
elfalazásának a költségelése is. 

2. III. Solymár utcai DN400-as gerincvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A004274 (26-2-2000) és az A004283 (26-2025) jelű aknák közötti 
szakaszon, a nyomvonal felülvizsgálatával, és lehetőség szerint a magánterületen 
haladó vezetékszakaszok közterületre történő áthelyezésével, kb. 310 nyvfm DN400-
as előreszigetelt vezetékkel, továbbá a Szőlő u. 66-74. P000735 jelű fogyasztó DN80-
as, és a Szőlő u. 76-94. P000736 jelű fogyasztó DN100-as bekötővezetékének 
felújítása, kb. 40 nyvfm DN100-as, illetve kb. 75 nyvfm DN65-ös, 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a 2025 jelű akna 
födémjavításának, és a használaton kívül kerülő akna elbontásának költségelése. 

3. XIII. Bessenyei utca 24/a-24/b. volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder 
vezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Tutaj u. 1/a 
DN100-as ISOPLUS bekötővezetékéről lekötve a Váci út 64/-64/c P003620 jelű 
fogyasztó felé kb. 45 nyvfm 40-es flexibilis előreszigetelt vezetékkel, a Tutaj utcai 
DN100-as ISOPLUS vezetékről lekötve pedig a Visegrádi u. 67/a-67/c P003621 jelű 
fogyasztó felé kb. 45 nyvfm DN40-es merev rendszerű, 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a régi védőcsatornás 
vezetékek elbontására (épületen belül is), és az elfalazásra külön költségvetés 
készítése. 

4. XVII. Pesti út 39. P004149  jelű fogyasztó DN80-as primeresített szekunder 
bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kivitelezési terv készítése az 
A007107 (71-2-3100) jelű akna és az A013657 (71-2-3150) jelű lecsatlakozási pont 
közötti DN150-es ISOPLUS vezetékről lekötve kb. 40 nyvfm DN50-es 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a régi 
védőcsatornás vezeték , valamint a P001885 jelű hőközpontban az üzemen kívülre 
kerülő vezeték elbontására (esetleges csőcserével) és az elfalazásra külön 
költségvetés készítése. 

5. XVII. Újlak u. 108. P004404 jelű fogyasztó DN80-as primeresített szekunder 
bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kivitelezési terv készítése az 
A007086 (71-2-0110) jelű aknából lekötve kb. 65 nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített 



szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a 26103 jelű akna szakipari 
javításának (födémjavítás, 2 db zsomprács pótlása, alátámasztás felbetonozása) 
költségelése, valamint a régi védőcsatornás vezeték , és a P004513 jelű hőközpontban 
az üzemen kívülre kerülő vezeték elbontására (esetleges csőcserével) és az elfalazásra 
külön költségvetés készítése. 

6. XVII. Újlak u.  7. P001816 jelű fogyasztó volt kapcsolt épületeinek primeresített 
szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kivitelezési terv 
készítése az A017956 (71-2-03011) és az A007083 (71-2-3012) jelű aknák közötti 
szakaszon kb. 65 nyvfm DN80-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel. 

7. XVII. Újlak u. 5. P001802 jelű fogyasztó DN150-es bekötővezetékének, és volt 
kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához 
engedélyezési és kivitelezési terv készítése az A007074 (71-2-0070) és az A007080 
(71-2-3000) jelű aknák között kb. 20 nyvfm DN100-as, az A007080 (71-2-3000) és az 
A017950 (71-2-00702) jelű aknák között kb. 105 nyvfm DN80-as, valamint az 
A007080 (71-2-3000) jelű akna és az Újlak u. 5. P001846 jelű fogyasztók között kb. 
10 nyvfm DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül 
szükséges a 3000 jelű akna födémjavításának költségelése,valamint a régi 
védőcsatornás vezeték , és a P001802 jelű hőközpontban az üzemen kívülre kerülő 
vezeték elbontására (esetleges csőcserével) és az elfalazásra külön költségvetés 
készítése. 

8. XVII.Újlak u.112. P004405 jelű fogyasztó DN80-as primeresített szekunder 
bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kivitelezési terv készítése az 
A007090 (71-2-2510) és az A007089 (71-2-2500) jelű aknák között egy új 
lecsatlakozó műtárgyból lekötve kb. 20 nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a 25103 jelű akna 
elbontása, valamint a régi védőcsatornás vezeték , és a P004514 jelű hőközpontban az 
üzemen kívülre kerülő vezeték elbontására (esetleges csőcserével) és az elfalazásra 
külön költségvetés készítése. 

9. XVII. Újlak u. 9. P001846 jelű fogyasztó DN150-es bekötővezetékének, és volt 
kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához 
engedélyezési és kivitelezési terv készítése az A007076 (71-2-0090) és az A007077 
(71-2-3020) jelű aknák között kb. 20 nyvfm DN100-as 1-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, az A007077 (71-2-3020) és az A007091 (71-2-3030) jelű 
aknák között kb. 105 nyvfm DN80-as, 1-szeresen erősített szigetelésű dupla csöves 
előreszigetelt vezetékkel, valamint az A007077 (71-2-3020) jelű akna és az Újlak u. 9. 
P001846 jelű fogyasztók között kb. 10 nyvfm DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a 3020 jelű akna födémjavításának 
költségelése,valamint a régi védőcsatornás vezeték , és a P001846 jelű hőközpontban 
az üzemen kívülre kerülő vezeték elbontására (esetleges csőcserével) és az elfalazásra 
külön költségvetés készítése. 

10. XVII.Borsó utcai DN150-es vezeték felújításához engedélyezési és kivitelezési terv 
készítése az A007098 (71-2-2520) és a Borsó u. 50-64. P001986 jelű fogyasztó közötti 
szakaszon, az A007098 és az A007101 jelű aknák között kb. 75 nyvfm DN100-as, az 
A007101 jelű akna és az A018360 jelű elágazási pont között kb. 60 nyvfm DN65-ös, 
valamint az A018360 elágazási pont, és a P001986 jelű fogyasztók között kb. 5 nyvfm 
DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, összesen kb. 140 
nyvfm hosszban, az új vezeték homokágy nélküli, meglévő védőcsatornába történő 
elhelyezésével, a köpenycsőre bilincsezett tartószerkezetek segítségével, és a 
védőcsatorna szakszerű helyreállításával. 

 
 



II. részajánlat 
1. XI. Etele úti DN300-as gerincvezeték felújításához engedélyezési és kivitelezési terv 

készítése az A000679 (23-2-03445) és az A000622 (23-2-3465) jelű aknák közötti 
szakaszon, kb. 260 nyvfm DN300-as előreszigetelt vezetékkel, továbbá a Fehérvári út 
101/a P000580, a Fehérvári út 105/a P000581, és az Etele út 2-12. P000505 jelű 
fogyasztók DN100-as bekötővezetékeinek felújítása, kb. 75 nyvfm DN65-ös 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a 3450 
jelű akna födémjavításának, a 3455 jelű akna födém és oldalfal javításának, illetve a 
3460 jelű akna födémjavításának és burkolatpótlásának költségelése is, 

2. XI Halmi úti DN600-as és DN400-as gerincvezeték felújításához engedélyezési és 
kivitelezési terv készítése az A000358 (25-2-2165) jelű aknától az A018157 (25-2-
02210), illetve az A001054 (23-2-1120) jelű aknákig, a 2165 és a 2188 jelű aknák 
(Tétényi út alatti átvezetés), valamint a 2195 és a 02212 jelű aknák közötti 
vezetékszakaszok nyomvonalvezetésének felülvizsgálatával, és a magánterületen 
haladó vezetékszakaszok közterületre történő áthelyezésével, továbbá az Ercsi utcai 
DN400-as gerincvezetékkel egy új összekötés kiépítése egy új műtárgy kialakításával, 
előreszigetelt vezetékkel, összesen kb. 260 nyvfm hosszban. Ezen felül szükséges a 
2190 jelű aknában a cső szigetelése, valamint a régi védőcsatornás vezetékek és 
aknák elbontására külön költségvetés készítése. 

3. XI. Rétköz utcai DN500-as gerincvezeték felújításához engedélyezési és kivitelezési 
terv készítése az A001397 (11-2-0300) és az A001398 (11-2-0310) jelű aknák közötti 
szakaszon kb. 65 nyvfm DN500-as előreszigetelt vezetékkel. 

4. XI Októberhuszonharmadika utcai DN250-es elosztóvezeték A000119 (25-2-2617) és 
az A000120 (25-2-3020) jelű aknák közötti kb. 35 nyvfm hosszú szakaszának 
kiváltásához engedélyezési és kivitelezési terv készítése egy, a tervező által 
megvizsgált nyomvonalon, a jelenlegi vízvezeték keresztezés megszüntetésével. Az új 
nyomvonal készülhet az eredetihez közeli útkeresztezéssel, vagy az A000034 (25-2-
0290) és az A000121 (25-2-3015), illetve az A000033 (25-2-0280) és az A000123 
(25-2-6020) jelű aknák között új DN250-es előreszigetelt vezeték kiépítésével,  290 
vagy 325 nyvfm hosszban.  Tervezői feladat tehát a végponti aknák közötti 
nyomvonalak megvizsgálása, és a műszakilag kedvezőbb, valamint gazdaságosabb 
változat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. 

5. I Szent György téri DN250-es elosztóvezeték felújításához engedélyezési és 
kivitelezési terv készítése az A001795 (56-2-3120) elágazási csomópont és az 
A001799 (56-2-03170)  jelű aknák közötti szakaszon kb. 215 nyvfm DN250-es 
előreszigetelt vezetékkel, továbbá  a Színház u. 5-9. P003058 jelű fogyasztó DN125-
ös bekötővezetékeinek felújítása, kb. 55 nyvfm DN100-as 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. Ezen felül szükséges a 03160 jelű akna 
födémjavításának és a cső szigetelésének, illetve a 03170 jelű akna födém- és 
oldalfaljavításának költségelése is. A terveket úgy kell elkészíteni, hogy a kivitelezés 
két ütemben valósulhasson meg a 03160 jelű akna szakaszhatárával. 

III. részajánlat 
XIII. Révész utcai fűtőmű területén haladó DN600-as gerincvezeték közterületen 

történő kiváltásához engedélyezési és kiviteli tervek készítése, DN600-as előreszigetelt 
vezetékkel. A kiváltáshoz szükséges több nyomvonal lehetőség megvizsgálása, és ez 
alapján a nyomvonalhosszak, valamint a kiváltandó közművek figyelembe vételével a 
leggazdaságosabb megoldásra kell a terveket elkészíteni. A tervezői feladat részét képezi 
a közműkiváltások terveinek elkészítése is 

 
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 225. § (1) bek. d) pontja alapján 



4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: Az eljárástípus választásának feltétele - 
miszerint a szerződést a 13–16. cím szerinti valamely eljárásban megkötött 
keretmegállapodás alapján köti – fennáll. (18. cím: részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás) A keretmegállapodás 2010. augusztus 19-én került megkötésre. 

 
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: 2012. január 27. 
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): 
1. részajánlat: 3 
2. részajánlat: 3 
3. részajánlat: 3 
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): 

 
Reál-Energo Kft. 2030 Érd, Ligetszépe u. 8. 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 

Direkt Távhővezetéképítő Kft. 1138 Budapest, Szekszárdi u 11. 

I. részajánlat 
   

    
Főmterv Zrt.     Értékelés 

t1 (%) 3,6% T1 8 100 000 Ft 

t2 (%) 3,6% T2 8 100 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 59 000 Ft M 1 298 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

17 498 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

16 200 000 Ft 

    
Reál-Energo Kft.     Értékelés 

t1 (%) 3,0% T1 6 750 000 Ft 

t2 (%) 3,9% T2 8 775 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 65 000 Ft M 1 430 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

16 955 000 Ft 



Összesen mérnöknap nélkül 
  

15 525 000 Ft 

    
    
Direkt Távhővezetéképítő Kft.     Értékelés 

t1 (%) 3,1% T1 6 975 000 Ft 

t2 (%) 4,3% T2 9 675 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 48 000 Ft M 1 056 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

17 706 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

16 650 000 Ft 

II. részajánlat 
   

    
Főmterv Zrt.     Értékelés 

t1 (%) 3,0% T1 12 825 000 Ft 

t2 (%) 3,2% T2 13 680 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 59 000 Ft M 1 121 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

27 626 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

26 505 000 Ft 

    
    
Reál-Energo Kft.     Értékelés 

t1 (%) 2,9% T1 12 397 500 Ft 

t2 (%) 3,9% T2 16 672 500 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 65 000 Ft M 1 235 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

30 305 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

29 070 000 Ft 

    
    
Direkt Távhővezetéképítő Kft.     Értékelés 

t1 (%) 2,4% T1 10 260 000 Ft 

t2 (%) 2,9% T2 12 397 500 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 48 000 Ft M 912 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

23 569 500 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

22 657 500 Ft 

    



III. részajánlat 
   

    
Főmterv Zrt.     Értékelés 

t1 (%) 3,4% T1 10 200 000 Ft 

t2 (%) 4,2% T2 12 600 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 59 000 Ft M 295 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

23 095 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

22 800 000 Ft 

    
    
Reál-Energo Kft.     Értékelés 

t1 (%) 3,5% T1 10 500 000 Ft 

t2 (%) 3,8% T2 11 400 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 65 000 Ft M 325 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

22 225 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

21 900 000 Ft 

    
    
Direkt Távhővezetéképítő Kft.     Értékelés 

t1 (%) 3,1% T1 9 300 000 Ft 

t2 (%) 4,7% T2 14 100 000 Ft 

m (Ft/mérnöknap) 48 000 Ft M 240 000 Ft 

Tervezési díj (Ft) összesen 
  

23 640 000 Ft 

Összesen mérnöknap nélkül 
  

23 400 000 Ft 

    
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):- 

 (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, 
jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 
beírni.) 

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: 
1. részajánlat 

Reál-Energo Kft. 2030 Érd, 
Ligetszépe u. 8.     Értékelés 

t1 (%) 3,0% T1 6 750 000 Ft 
t2 (%) 3,9% T2 8 775 000 Ft 
m (Ft/mérnöknap) 65 000 Ft M 1 430 000 Ft 
Tervezési díj (Ft) összesen 

  
16 955 000 Ft 

Legalacsonyabb ár. 
 

2. részajánlat 
Direkt Távhővezetéképítő Kft. 
1138 Budapest, Szekszárdi u 11     Értékelés 

t1 (%) 2,4% T1 10 260 000 Ft 
t2 (%) 2,9% T2 12 397 500 Ft 
m (Ft/mérnöknap) 48 000 Ft M 912 000 Ft 
Tervezési díj (Ft) összesen 

  
23 569 500 Ft 

Legalacsonyabb ár 

3. részajánlat 
Reál-Energo Kft. 2030 Érd, 
Ligetszépe u. 8. 

    Értékelés 

t1 (%) 3,5% T1 10 500 000 Ft 
t2 (%) 3,8% T2 11 400 000 Ft 
m (Ft/mérnöknap) 65 000 Ft M 325 000 Ft 
Tervezési díj (Ft) összesen   22 225 000 Ft 
Legalacsonyabb ár 

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: 
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: 
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: 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:2012. 

február 18. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2012-02-28 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:2012-02-16 



17. Az összegezés megküldésének időpontja:2012-02-17 
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. 

 


