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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: 
Ajánlatkérő hőközpontjaiban, illetve szekunder hőfogadó állomásain elhelyezett elszámolási 
és technológiai hőfogyasztásmérők távleolvasó eszközeinek üzemeltetése. Ajánlatkérő  
hőközponti elektronikus mérési adatleolvasó eszközeinek folyamatos rendelkezésre 
állásának és működőképességének biztosítása, felügyelete, helyszíni hibaelhárítása, a 
meglévő és az újonnan beszerzett vezérlőeszközök le és felszerelése, az adatátvitelben 
fellépő hibák kijavítása, a leolvasáshoz használt csomagkapcsolt kommunikációs hálózat 
rendszeres ellenőrzése, és szükség esetén az elérhetőség szolgáltatóval történő 
egyeztetése. (tájékoztató jelleggel: Az elmúlt egy év statisztikai adatai alapján mindezek 52 
000 beavatkozást igényelnek, melynek havi szintű, átlagos megoszlása a következő volt: 4 
000 telefonon keresztül történő hibajavítás, 85 helyszíni hibajavítás, 70 mérőcsere miatti 
helyszíni kapcsolathelyreállítás, 20 modemtelepítés és leszerelés, valamint 155 helyszíni 
tervszerű megelőző karbantartás. A távfelügyeleti rendszer kiépítése miatt 2013-tól a 
helyszíni kiszállást igénylő beavatkozások száma évi szinten 700-al bővül.) 
Épületrészenkénti hőmennyiségmérők távleolvasása: Az épületrészekben található 
hőmennyiségmérők által szolgáltatott adatok automatikus és elektronikus adatgyűjtése, 
továbbítása, mérési adatainak feldolgozása. Az Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a 
központi feldolgozásoknak a Távleolvasó RendszerKözpontba történő integrálása is. 
Távleolvasó RendszerKözpont üzemeltetése: Ajánlattevő – a beszerzés mennyiségénél 
megadott hatály alatt – biztosítja a FŐTÁV tulajdonában lévő Távleolvasó Rendszer Központ 
informatikai üzemeltetését, és a Távleolvasó RendszerKözpont zavartalan és hatékony 
működtetéséhez folyamatos szakértői közreműködést. 
Ajánlatkérő Budapest közigazgatási határán belül levő 3.400 hőközpontjában, illetve 
szekunder hőfogadó állomásán telepített 2 700 db Wawecom GPRS modem és 700 db SVH 
vezérlő tartozékokkal (melytől Ajánlatkérő a két év alatt összesen lefelé 70%-al eltérhet, az 
Ajánlatkérő szerinti ütemezésben, ugyanakkor a modemek és a vezérlők részaránya a 
szerződés időszakában szabadon változhat), valamint 10 db PDA céleszköz és 1 db 
csomagkapcsolt kommunikációs hálózat privát APN-el történő működtetése 2 éves 
időtartamban. 
Ajánlatkérő Budapest közigazgatási határán belüli 12 távhővel ellátott épületében működő 
340 db hőfogyasztásmérőjének (amelytől Ajánlatkérő folyó 4 közműves pilot projektje miatt 
lefelé 70%-al eltérhet) M-Bus panelen keresztül történő távleolvasási feltételeinek a 
megteremtése, a távleolvasó rendszer üzemeltetése és Ajánlatkérő Távleolvasó 
RendszerKözpontjába történő mérési adattovábbítása naponta legalább egyszer. Az 
épületrészenkénti leolvasásnak is alkalmasnak kell lennie a napon belüli többszöri (15 
percenkénti), mérési adatkiolvasásra és annak eltárolására. Az épületrészenkénti leolvasás 
vezérlését és az adatok feldolgozását végző központi rendszermoduloknak valamennyi 
eszközre kiterjedően a Távleolvasási RendszerKözpontba integráltan kell működniük. 
Az előzőekben felsorolt hőfogyasztás-mérők kiolvasását megvalósító távleolvasó eszközök 
mérési adatkiolvasását, a kiolvasott mérési adatok ellenőrzését és tárolását, az adatok 
Ajánlatkérő SAP rendszerébe történő továbbítását végző Távleolvasási RendszerKözpont, 
valamint a mérési adatok energetikusi elemzésére szolgáló energetikusi modul üzemszerű 
működésének biztosítása éves időtartamban. A RendszerKözpont elemei és leírása a 
pályázat alatt a jelentkezők számára biztosított közös konzultáción az Ajánlatkérőnél 
megtekinthetők, felmérhetők, de a szellemi jogokra való tekintettel elektronikus és egyéb 
adathordozón el nem vihetők. 
 
3. A választott eljárás fajtája: második rész XIV fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
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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: 2013/S 196-339519 számon 2013. 10. 04-én 
 
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 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):  
 
Winet Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Költő u. 2-4. B. ép. 
fszt. 4.) 
1) részszempont: A teljes távleolvasó rendszer üzemeltetésének éves összköltsége (HUF): 
nettó 73.896.000 
2) részszempont: Távleolvasó rendszer végpont számainak csökkenése esetén az 
árváltoztatás mértéke (HUF/végpont): nettó 59 
3) részszempont: A rendszer előirt 99%-os rendelkezésre állását meghaladó rendelkezésre 
állás nagysága (%-ban megadva): havi 99,9 
 
Az ajánlattevő ajánlata megfeleltek a Kbt. alapján az ajánlati felhívásban megfogalmazott 
pénzügyi, gazdasági-, és műszaki alkalmassági követelményeknek, és érvényességi 
feltételeknek. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):  

   Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás részszempontjai A részszempontok 

súlyszámai  

Winet Informatikai Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

  (adott esetben alszempontjai is)  (adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési pontszám 

és súlyszám szorzata 

  A teljes távleolvasó rendszer 

üzemeltetésének éves összköltsége 

(HUF). 

56 10,00 560,00 

  Távleolvasó rendszer végpont 

számainak csökkenése esetén az 

árváltoztatás mértéke (HUF/végpont) 

25 10,00 250,00 

  A rendszer előirt 99%-os rendelkezésre 

állását meghaladó rendelkezésre állás 

nagysága (%-ban megadva) 

10 10,00 100,00 



3 

  A súlyszámmal szorzott értékelési 

pontszámok összegei ajánlattevőnként 
   

910 

 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határának megadása:1-10 
 
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: 
 
Ajánlatkérő az 1. és 2. számú bírálati részszempontok esetében az alábbi képlettel számol: 
P=(A(legjobb)/A(vizsgált))(Pmax-Pmin)+Pmin  
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
Ajánlatkérő a 3. számú bírálati részszempont esetében az alábbi képlettel számol: 
P=(A(vizsgált)/A(legjobb))(Pmax-Pmin)+Pmin  
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 
 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz 
tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően 
összeadásra kerülnek. 
 
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: 
Winet Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Költő u. 2-4. B. ép. 
fszt. 4.) 
1) részszempont: A teljes távleolvasó rendszer üzemeltetésének éves összköltsége nettó 
73.896.000 HUF 
2) részszempont: Távleolvasó rendszer végpont számainak csökkenése esetén az 
árváltoztatás mértéke nettó 59 HUF/végpont 
 
Fenti ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. 
 
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: 
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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: 

2014. 02. 07. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2014. 02. 18. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 02. 06. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 02. 06. 
 
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 kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
szerint mikro-vállalkozás. 


