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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: Szállítási keretszerződés hőközponti szivattyúk beszerzésére  
1) részajánlati kör: meghibásodások miatti, fűtéshez használatos nedves tengelyű szivattyúk nettó 14.085.000 HUF összértékben 
2) részajánlati kör: meghibásodások miatti, fűtéshez használatos száraz tengelyű szivattyúk nettó 14.460.000 HUF összértékben 
3) részajánlati kör: meghibásodások miatti, HMV nedves tengelyű szivattyúk nettó 14.250.000 HUF összértékben 
4) részajánlati kör: meghibásodások miatti, HMV nedves vagy száraz tengelyű szivattyúk nettó 12.850.000 HUF összértékben 
5) részajánlati kör: tervezett munkákhoz szükséges, fűtési nedves tengelyű szivattyúk nettó 36.445.000 HUF összértékben 
6) részajánlati kör: tervezett munkákhoz szükséges, fűtési száraz tengelyű szivattyúk nettó 10.990.000 HUF összértékben 
7) részajánlati kör: merülő motoros zsompszivattyúk nettó 1.920.000 HUF összértékben 
 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismer tetése:  
 
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/megkül désének napja: 
közzététel napja: 2014. február 28. KÉ-3182/2014, és módosítás 2014.03.21-én 4911/2014 számon 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: az 1-3 és 5-7 részekben igen 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség i ndoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) pontja szerinti 
eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezet t anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy a z mikor és 
milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: A 4 rész tekintetében egyik ajánlattevő sem adott -az Ajánlatkérő által 
megküldött- a Kbt 69.§ (3) bekezdésében leírtak szerinti indoklást, mely tartalmazta volna azokat az adatokat, melyből Ajánlatkérő 
a benyújtott ajánlati ár megalapozottságát ellenőrizhette. 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: nem  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):   
1. rész: 3 db; 2. rész: 2 db; 3. rész: 3 db; 4. rész: 2 db; 5. rész: 3 db; 6. rész: 2 db; 7. rész: 3 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) :  
 

ajánlattev ő 
neve részek megnevezése végleges ajánlat 

Grundfos 
Hungária Kft. 

2045 
Törökbálint 
Park u. 8. 

1. rész : ajánlati ár (nettó HUF) 20.999.000 

1. rész : figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 1.272.758 

1. rész : jótállás időtartama (24-96 hónap) 60 

2. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 14.100.000 

2. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 4.250.520 

2. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 24 
5. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 56.000.000 
5. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 1.222.758 
5. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 60 
6. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 10.900.000 
6. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 2.274.120 
6. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 24 
7. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 2.704.440 
7. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 24 

WILO 
Magyarország 

Kft. 
2045 

Törökbálint, 
Torbágy u. 14. 

1. rész : ajánlati ár (nettó HUF) 21.000.000 
1. rész : figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 1.295.820 
1. rész : jótállás időtartama (24-96 hónap) 60 
2. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 14.750.000 
2. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 4.452.840 
2. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 48 
3. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 18.955.725 
3. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 331.740 
3. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 48 
5. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 53.020.000 
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5. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 1.295.820 
5. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 60 
6. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 10.600.000 
6. rész:  figyelembe vett villamos energia élettartam költség (nettó HUF) 2.541.240 
6. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 48 
7. rész:  ajánlati ár (nettó HUF) 1.759.000 
7. rész:  jótállás időtartama (24-96 hónap) 48 

 
Ajánlattevők fenti részek szerinti végleges ajánlatai mindenben megfeleltek a felhívásnak, és a dokumentációnak. Ajánlattevők fenti 
részek szerinti végleges ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):  összegzés mellékleteként csatolt pontozó táblázat tartalmazza. 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és fels ő 
határának megadása:  0-12 
 
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 :  
Az ajánlati árak (szivattyúk vetítési darabokra számított beszerzési nettó összára és a figyelembe vett villamos energia élettartam 
költség) bírálati szempontok esetében: arányosítással az alábbiakban megadott képlet szerint: 
P = ((A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) +P min)  
ahol: P: a kapott pontszám 
A legjobb: a legalacsonyabb érték 
A vizsgált: az adott pályázó által ajánlott érték 
P max: adható pontszám maximuma 
P min: adható pontszám minimuma 
A garancia idő hossza bírálati szempont esetében: ponthozzárendeléssel  
A legalacsonyabb 24 hónapos garanciaidő érték kap 0 pontot, a legmagasabb 96 hónapos garanciaidő érték kap 12 pontot. A 24 
és 96 hónap között 6 havonta történő garanciaidő emelés 1-1 pontot ér. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
3. rész tekintetében a Grundfos Hungária Kft. (2045 Törökbálint Park u. 8.); a 4. rész tekintetében a Grundfos Hungária Kft. (2045 
Törökbálint Park u. 8.) és WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) ajánlatai érvénytelenek a Kbt. 74.§ (1) e) 
pontja alapján, mivel egyik ajánlattevő sem adott -az Ajánlatkérő által megküldött- a Kbt 69.§ (3) bekezdésében leírtak szerinti 
indoklást, mely tartalmazta volna azokat az adatokat, melyből Ajánlatkérő a benyújtott ajánlati ár megalapozottságát ellenőrizhette. 
VERBIS Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.) ajánlata érvénytelen a Kbt. Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján, 
tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felszólítás ellenére abban foglalt hiányait nem pótolta. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 

− 1.rész:  20.999.000,00 Ft - Grundfos Hungária Kft.  (2045 Törökbálint Park u. 8.) 
− 2.rész:  14.750.000,00 Ft - WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
− 3.rész:  18.955.725,00 Ft – WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
− 5.rész:  56.000.000,00 Ft - Grundfos Hungária Kft.  (2045 Törökbálint Park u. 8.) 
− 6.rész:  10.600.000,00 Ft - WILO Magyarország Kft.  (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 
− 7.rész:  1.759.000,00 Ft - WILO Magyarország Kft.  (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tették az adott rész tekintetében. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
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 közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a m egjelölt 
alvállalkozók 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 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 : 2014. június 07. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. június 16. 
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16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. június 05. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. június 06. 
 
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 : Amennyiben a részekben megajánlott ajánlati árak meghaladják a keretszerződés részenkénti értékeit, 
abban az esetben Ajánlatkérő az összegzés 2. pontjában meghatározott keretösszegig rendel. 
 
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. 
 
 


