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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:  
 

A FŐTÁV Zrt. megbízásából a Geometria Kft. 1994. év óta alakította ki, illetve folyamatosan továbbfejlesztette a 
HŐTÉR rendszert a hozzá tartozó alrendszerekkel. A HŐTÉR rendszer és alrendszerei alapfeladatán - amely a 
korszerű és egységes térképalapú számítógépes hálózat nyilvántartás megvalósítását, valamint a műszaki, 
gazdasági és vezetői informatikai alrendszerek alapadatokkal való kiszolgálását jelenti - túlmenően támogatást 
nyújt a hálózatbejárás, a kiszakaszolás munkálataiban, az üzemzavarok elhárításában, a szolgáltatási 
folyamatok támogatásában, azaz maximálisan elősegíti, hogy a FŐTÁV eleget tegyen a közszolgáltatói 
feladatainak, kötelezettségeinek. A szerződéses konstrukció alapján a Geometria Kft. tulajdonát képezi a HŐTÉR 
rendszer és alrendszerei, a FŐTÁV Zrt. pedig használati jogot szerzett.  

 
A Geometria Kft által kifejlesztett rendszer elválaszthatatlan moduljai (alrendszerei) többek között a következők: 
� HŐTÉR3,  
� WEB Adatszolg modul 

 
Az egységes elektronikus közm űnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Kormán yrendelet  elektronikus 
adatszolgáltatásra kötelezi a közműveket, köztük a FŐTÁV Zrt-t is.  Az e-közmű egy elektronikus, osztott relációs 
adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira 
építve, internetes felületen biztosítja a közművezetékek adatainak hozzáférését a felhasználók számára. 

 
A rendelet szabályozza, hogy a FŐTÁV milyen adatokat szolgáltasson az e-közmű rendszer számára. Ezen 
adatok jelentős része a HŐTÉR rendszerben rendelkezésre állnak. Az adatszolgáltatás biztonsági szempontból 
fontos alapjai a Web Adatszolg, a továbbiakban: SZEGMENS rendszer fejlesztése során kialakításra kerültek. 
 
Központi E-közmű rendszer: a Lechner Lajos Tudásközpont Nkft által megvalósított informatikai megoldás, 
amellyel kommunikálni szükséges a FŐTÁV kifejlesztendő rendszerének. Ezt az alkalmazást a FŐTÁV black-
boxként kezeli, a Rendeletben megadott üzenetstruktúrának és tartalomnak kell megfelelni. 
 
FŐTÁV E-közmű: a FŐTÁV számára kifejlesztendő rendszer, amely fogadja a központi E-közmű rendszerből 
érkező kéréseket, és a Rendeletben meghatározott válaszokkal szolgál. A rendszer alapvetően egy adatbázist és 
egy service alkalmazást foglal magába. 
 
DMZ: demilitarizált zóna, a FŐTÁV hálózat-biztonsági környezete. 
 
Működési környezet 
 
A fejlesztés a FŐTÁV Zrt. DMZ környezetében a SZEGMENS rendszer alapjául szolgáló szerveren kerül 
megvalósításra. 
SZEGMENS szerver: (fejlesztői környezet adatai) 
Számítógép adatai: 
Operációs rendszer:  Windows 2008R2 Server SP1 64bit  
Adatbázis adatai: 
MSSSQL: Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3128.0 (X64)  
Express Edition (64-bit)  
min. .NET 4.0 
 
IT Biztonsági követelmények 
 
Mivel a rendszer egy, a DMZ-ben felálló service alkalmazás, amely egy vagy több nevesítve megadott külső 
hálózaton található szerverrel kommunikál, de nyilvánosan nem elérhető, így a biztonsági funkciók szigorítása 
nem szükséges.  
A DMZ-ben létrehozandó E-közmű adatbázis adatai a Rendelet alapján a központi E-közmű rendszeren keresztül 
nyilvánosan elérhetőek, ezért nem minősülnek bizalmas információnak, így ebből a szempontból sem indokolt a 
biztonsági funkciók szigorítása. 
A FŐTÁV E-közmű rendszer teljesen automatizált alkalmazás így külön autentikációs eljárás kidolgozása nem 
szükséges. 
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Szereplők 
 
A rendszer felhasználója közvetlenül a központi E-közmű rendszer lesz. Közvetett módon nyilvános felhasználói 
körrel fog rendelkezni, a központi E-közmű rendszeren keresztül kérhetik le a felhasználók a Rendeletben 
meghatározott hálózati információkat. 
A FŐTÁV e-közmű adatbázisnak a HŐTÉR éles adatbázisából való, naprakész adatokkal való feltöltését 
manuálisan kell elvégezni, egy a fejlesztő által megadott metódus (script) alapján. Az adatfrissítés elvégzésének 
rendszerességét a Rendelet alapján kell meghatározni. 
 
Felhasználók és jogosultságok 
A rendszer nem rendelkezik közvetlen felhasználókkal. 
 
Adatgazda 
Az adatgazda felel a FŐTÁV E-közmű adatbázis naprakészen tartásáért. 
 
A rendszer tervezett m űködése: 
 
A központi E-közmű rendszerből az interneten érkező kérést a FŐTÁV DMZ környezetében létrehozandó FŐTÁV 
E-közmű service fogadja. A service értelmezi a kérést, majd a kialakítandó E-közmű adatbázisában lévő grafikus 
és alfanumerikus adattáblákból kinyeri a megfelelő információkat. Ezen információkat transzformálja és 
visszaküldi a központi E-közmű rendszernek az interneten. Ebben a folyamatban a HŐTÉR, illetve a HŐTÉR 
adatbázis nem vesz részt. 
A FŐTÁV E-közmű service GeoServer alapon kerül megvalósításra. 
 
Folyamatpontokba szedve az adatszolgáltató alkalmaz ás a következ ő feladatokat látja el: 
 

1. Központi E-közműből érkező üzenet fogadása; 
2. Alfanumerikus kérések értelmezése (nyomvonali információk); 
3. Grafikus kérések értelmezése (nyomvonali grafika); 
4. Megfelelő adatok összegyűjtése a belső (FŐTÁV E-közmű) adatbázisból; 
5. Üzenet összeállítása - XML formátum (nyomvonali információk); 
6. Üzenet összeállítása - XML formátum (metaadat); 
7. Üzenet összeállítása – grafikus állományok; 
8. Üzenet elküldése a központi E-közmű felé. 

 
FŐTÁV E-közm ű adatbázis naprakészen tartása: 
 
A HŐTÉR adatbázisából meghatározott adatokat, előre definiált rendszerben (megadott táblák, megadott 
attribútumai) kell manuálisan (meghatározott script segítségével) átmásolni a FŐTÁV E-közmű DMZ 
adatbázisába. Az másolandó adat mennyisége előzetes becslések szerint nem haladja meg az 1 GB-ot, abban 
az esetben sem, ha a teljes, az e-közmű számára releváns adatmennyiség kerül lemásolásra. Felhasználói 
felület erre nem kerülne kialakításra, a munkához adatgazdai jogosultság szükséges. A feladatot az aktuálisan 
érvényben lévő Rendeletben meghatározott időközönként kell elvégezni. 
 
A rendszer helyes működéséhez szükséges továbbá a HŐTÉR adatbázis meghatározott adatainak bővítése, 
alapértelmezett értékkel való feltöltése: 
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E-közmű folyamatábrája (automatikus) 
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E-közmű adatbázis naprakészen tartásának folyamatábrája 
 
 

 
 
Architektúra ábra 
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Felhasználó által kezelt folyamat leírása 
A folyamatok teljesen automatizáltak, humán felhasználó nem vesz részt benne. 
 
Aktivitási diagram 
Nincs humán felhasználói aktivitás, ezért aktivitás diagram nem készült. 
 
Adatkommunikáció 
A külső hálózaton található központi E-közmű rendszer és a DMZ-ben lévő FŐTÁV E-közmű service között 
szükségek meghatározott port-on keresztül biztosítani az adatkommunikációt.  
 
A rendszert ől elvárt válaszid ő 
A Rendelet a válaszidőt nem határozza meg, de mivel a központi E-közmű rendszert online felhasználásra 
tervezték, törekedni kell a reálisan elvárható válaszidőre. 
 
A rendszer rendelkezésre állása 
A FŐTÁV E-közmű rendszernek 0-24 órában a hét minden napján működőképesnek kell lennie és szolgáltatnia 
az adatokat az érkező kérések esetén. 
 
Adatmigráció 
A rendszer működéséhez szükséges a HŐTÉR adatbázis megfelelő adatinak migrálása a kialakítandó FŐTÁV E-
közmű adatbázisba. A migrálást először az átadás előtt kell megtenni egy alkalommal, majd továbbiakban az 
adatgazda teszi meg a Rendelet által meghatározott időközönként. 

 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 121. § (1) bek. b) pont és a Kbt. 94. § (2) bek. c) pont szerinti nemzeti, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás, figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó 
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) 
bek. b) pontjára 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: Jelen szolgáltatás a FŐTÁV Zrt. Kbt. 114. § (2) bek. a) pontjában meghatározott közszolgáltatói 
tevékenység ellátásához közvetlenül kapcsolódik. Erre tekintettel a FŐTÁV Zrt., mint a Kbt. 6. § (1) bek. c) pontja 
szerinti ajánlatkérő a Kbt. 121. § (1) bek. b) pont és a Kbt. 94. § (2) bek. c) pont szerinti nemzeti, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Rendelet 11. § (1) bek. b) pont pontjának 
megfelelően, tekintettel arra, hogy a szerződést kizárólagos jogok védelme valamint a műszaki- technikai 
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képest teljesíteni. 
 
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 : K-972013., 2013. december 21. 
 
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 megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  1 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 részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 

− Geometria Kft.  (1027 Budapest Medve utca 17.) 
Fejlesztői és tervezői mérnöknap díja:   nettó 130.000,- Ft / mérnöknap 

 
Ajánlattevő hiánypótolt, végleges ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási felhívásnak, így ajánlata az ajánlati 
felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő 
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):  - 
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c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:  - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka : - 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 

− Geometria Kft.  (1027 Budapest Medve utca 17.) 
Fejlesztői és tervezői mérnöknap díja:   nettó 130.000,- Ft / mérnöknap 

 
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 : - 
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 mérté kben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
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 me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :-  
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 : Kbt. 124. § (8) bekezdés e) pontja 
szerint  
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : Kbt. 124. § (8) bekezdés e) pontja 
szerint 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. január 28. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. január 29. 
 
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. 
 
 


