
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: „Tervezési keretszerződés a Főtáv Zrt. 
központi telephelyének átalakításához szükséges tervdokumentációk 
szolgáltatására, hatósági engedélyeztetéssel”: 
Tervezési keretszerződés a FŐTÁV Zrt. központi telephelyének átalakításához, 
átépítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció, Kerületi 
szabályozási terv módosítás továbbá tenderterv és dokumentáció, valamint 
költségvetés elkészítése tárgyában. 
A tervezési keretszerződés alapján a Főtáv Zrt. kizárólagos tulajdonában álló (1116 
Budapest, Kalotaszeg u 31.) 3832/20 Hrsz. ingatlanon álló épületek (irodaházak, 
műhelyek, raktárak, egyéb funkciójú épületek, közlekedők) tekintetében az 
átalakításokhoz, átépítésekhez, kismértékű bővítésekhez, továbbá épületek, 
épületrészek esetleges bontásához kapcsolódó alábbi tevékenységek elvégzése: 
• Építési engedélyezési tervdokumentációk elkészítése, benyújtása 
engedélyeztetésre, az engedélyeztetési feladatok elvégzése, építési és egyéb 
hatósági eljárásokban való közreműködés;  
• Kivitelezési munkák pályáztatásához szükséges műszaki tendertervek és 
dokumentációk, költségvetések elkészítése; 
• Épület átalakítással összefüggő átépítési, átalakítási munkák kiviteli 
tervdokumentációinak teljes körű elkészítése;  
• Meghatározott épületek esetében épületenergetikai optimalizálás és javaslattétel az 
elvégzendő feladatokra, azok ütemezésére, műszaki megoldások ismertetése;  
• Javaslattétel a megvalósítás organizálására, ütemezésére az engedélyeztetési, 
pályáztatási, kivitelezési időtartamok figyelembe vételével, különös tekintettel arra a 
körülményre, hogy az átalakítások ideje alatt a telephelyre jelenleg koncentrált 
tevékenységek itt kerülnek továbbra is majd elvégzésre. 
Amennyiben az építéshatósági előírások szerint a KSZT módosítása szükséges, úgy 
az ehhez nélkülözhetetlen tanulmány és tervdokumentáció elkészítése. 
A szerződés keretösszege 21800000 Forint, mely keretösszeget nem köteles 
Ajánlatkérő kimeríteni. 
3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész, 121.§ (1) b) pont szerinti nyílt eljárás 
(elektronikus árlejtéssel). 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése:- 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető 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 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): 6 

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, illetőleg 
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

 

 MG Építész Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/A) ajánlattevő által a 
határidőben benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlásra volt szükség. 
Ajánlatkérő 2014. május 29. (csütörtök), 10:00 órai határidővel hiánypótlásra 
szólította fel Ajánlattevőt. Ajánlattevő határidőre benyújtotta ajánlata 
hiánypótlását. Az ajánlat a hiánypótlást követően mindenben megfelelt az 
eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve a jogszabályi 
előírásoknak.  
Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, az ajánlattevő igazolta, hogy nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő így részt vehetett az elektronikus 
árlejtésen. 
 
Ajánlatkérő 2014. június 13.-án 10.00 órakor elektronikus árlejtést tartott. Az 
elektronikus árlejtés eredményeképpen kialakult ajánlati ár (vállalkozói díj): 
nettó 14.699.000,- Ft. 
 
Ajánlatkérő 2014. június 19.-én június 23-i határidővel a Kbt. 69. § -a alapján 
árindoklás kérést küldött ki ajánlattevők részére, tekintettel arra, hogy az MG 
Építész Kft. ajánlattevő ajánlata a becsült értékhez (21 800 000 Ft) 
viszonyítottan aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz. 
 
MG Építész Kft. az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásra 
vonatkozó indokolását határidőben benyújtotta, melyet a Bíráló Bizottság 
elfogadott. 

 

 Konstruma Mérnöki Iroda Kft. (1078 Budapest, Murányi u. 1.) ajánlattevő 
által a határidőben benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlásra volt szükség. 
Ajánlatkérő 2014. május 29. (csütörtök), 10:00 órai határidővel hiánypótlásra 
szólította fel Ajánlattevőt. Ajánlattevő határidőre benyújtotta ajánlata 
hiánypótlását. Az ajánlat a hiánypótlást követően mindenben megfelelt az 
eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve a jogszabályi 
előírásoknak.  
Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, az ajánlattevő igazolta, hogy nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő így részt vehetett az elektronikus 
árlejtésen. 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

      Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő 
neve: 

  Az elbírálás A 
részszempontok 

          

  részszempontjai súlyszámai Értékelési Értékelési Értékelé Értékelési Érté Értékelési 



(adott esetben 
alszempontjai is) 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

pontszám pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

si 
pontszá
m 

pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

kelé
si 
pont
szá
m 

pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

  Tervezési díj 
összesen (nettó 
HUF) 

       

   A 
tervdokumentáció 
tervzsűrire való 
benyújtásának 
határideje 
munkanapokban 
(20-35 munkanap) 

       

  A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

       

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

    

(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: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: Mind a két értékelési részszempont tekintetében: A relatív 
értékelési módszer, azon belül a fordított arányosítás. 
(Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról - KÉ 
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.). 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 SAMO Tervező és Ingatlanfejlesztő Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 14. I. 
em.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az alábbi indokok miatt: 
Az ajánlattételi határidő letelte után érkezett az ajánlattevő ajánlata, amely a 
Kbt. alapján felbontás nélkül kerül megőrzésre. 

 

 Szalonka Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szalonka út 10-12.) 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 
alábbi indokok miatt: 
Ajánlattevő ajánlatát kizárólag a kétszintes parkoló KSZT előkészítő 
munkarészére tette meg, holott ajánlattevő részajánlattételi lehetőséget az 
Ajánlattételi felhívás II.1.7. pontja alapján nem biztosított. Ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 74. § (4) bekezdése alapján egyebekben nem értékelte. 
 

 KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.) 
Ajánlattevő által a határidőben benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlásra 



volt szükség. Ajánlatkérő 2014. május 29. (csütörtök), 10:00 órai határidővel 
hiánypótlásra szólította fel Ajánlattevőt. Ajánlattevő határidőre nem teljesítette 
a hiánypótlást. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) bekezdés d) és 
e) pontja alapján a következő indokok alapján:  
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta: 
Az eljárást megindító felhívás III.2.2.) Gazdasági-pénzügyi alkalmasság P.2.) 
pontjában előírt a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben 
a közbeszerzés tárgyából (Tervezési szerződés építési engedélyezési 
tervdokumentáció szolgáltatására kifejezetten irodaház vagy irodaház és 
műhely vagy irodaház és raktár, vagy irodaház és egyéb funkciójú épület, 
vagy irodaház és közlekedő vonatkozásában) származó árbevételéről - 
évenkénti bontásban – szóló nyilatkozatát. 
Az 5716/2014 iktatószámon megjelent módosított felhívásban a III.2.2.) 
Gazdasági-pénzügyi alkalmasság P.3) pontjában előírt a szakmai (tervezői) 
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás/kötvény másolatát. 
Az eljárást megindító felhívás V.4.) Egyéb információk 5). pontjában előírtak 
alapján az Ajánlattevő, alvállalkozó, az igénybe venni kívánt más szervezet 
nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási 
címpéldányát vagy aláírás mintáját (egyszerű másolatban). 

 

 Eklektik’Art  Kft. (7400 Kaposvár, Arany János u. 21.) ajánlattevő által a 
határidőben benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlásra volt szükség. 
Ajánlatkérő 2014. május 29. (csütörtök), 10:00 órai határidővel hiánypótlásra 
szólította fel Ajánlattevőt. Ajánlattevő határidőre nem teljesítette a 
hiánypótlást. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) bekezdés d) és 
e) pontja alapján a következő indokok alapján:  
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás, illetőleg felvilágosítás kérés ellenére sem 
csatolta: 
Ajánlattevő ajánlata 17-24. oldalán bemutatott K.É. szakember, valamint az 
ajánlata 39-41. oldalán bemutatott D.B. szakember önéletrajza alapján nem 
ajánlattevő alkalmazásában állnak. Ajánlattevő ajánlata 4-6. oldalán a Kbt. 40 
§ (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint a Kbt. 5 § (5)-(6) bekezdéseiről tett 
nyilatkozata alapján ugyanakkor nem vesz igénybe sem alvállalkozót, sem 
pedig kapacitást nyújtó szervezetet.  
Ajánlattevő nyilatkozatát a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó bevételről. 
Az 5716/2014 iktatószámon megjelent módosított felhívásban a III.2.2.) 
Gazdasági-pénzügyi alkalmasság P.3) pontjában előírt a szakmai (tervezői) 
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás/kötvény másolatát. 
Az eljárást megindító felhívás V. 4.) Egyéb információk 2. pontja alapján a Kbt. 
54. §., 60 § (3) és (5) bekezdéséről (dokumentáció 7. sz. nyilatkozatminta) 
szóló nyilatkozatát. 
A felhívás III.2.3. M.1) a) pontjában előírt minimumkövetelményeknek 
megfelelő referencianyilatkozatot (referenciaigazolás). 
Az eljárást megindító felhívás III.2.3. M1.) b)  pontjában előírt referencia 
nyilatkozatot, referencia igazolást tervezési szerződés tárgyban melynek vagy 
melyeknek értéke, vagy összértéke eléri a nettó 5 millió Ft-ot és mely vagy 
melyek kerületi szabályozási terv készítésére vagy módosítására irányult vagy 
irányultak.  



Az eljárást megindító felhívás III.2.3.) M.2.) pontjában előírtak alapján 1 fő 
talajmechnikus vagy geotechnikus, vagy ezekkel egyenértékű képzettségű 
szakember bemutatását, végzettségének-képzettségének igazolására 
szolgáló dokumentumok másolatát. 
A dokumentációban előírt nyilatkozatot a titoktartásról (10. sz. nyilatkozat 
minta). 
Az üzleti titokról szóló nyilatkozatot (11. sz. nyilatkozatminta). 

 

 BSE Plan Épületgépészeti Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (1183 
Budapest, Szent Lőrinc sétány 4. TT. BP.1.) ajánlattevő által a határidőben 
benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlásra volt szükség. Ajánlatkérő 2014. 
május 29. (csütörtök), 10:00 órai határidővel hiánypótlásra szólította fel 
Ajánlattevőt. Ajánlattevő határidőre benyújtotta ajánlata hiánypótlását. Az 
ajánlat a hiánypótlást követően mindenben megfelelt az eljárást megindító 
felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve a jogszabályi előírásoknak.  
Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, az ajánlattevő igazolta, hogy nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő így részt vehetett az elektronikus 
árlejtésen. Ajánlatkérő 2014. június 13.-án 10.00 órakor elektronikus árlejtést 
tartott.  
Az elektronikus árlejtés eredményeképpen kialakult ajánlati ár (vállalkozói díj): 
nettó 15 880 000,- Ft. Ajánlatkérő 2014. június 4-én a „FŐTÁV/56-
13/2014/Közbesz” iktatószámú telefaxon megküldött tájékoztatójában, 
melyben felkérte az ajánlattevőket az elektronikus árlejtésben való részvételre, 
felhívta az ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:  
 

Az elektronikus árlejtés lezárását követően a végső árajánlathoz tartozó 
Felolvasólapot, valamint a Tájékoztató táblázat az egyes 
munkaegységekre vonatkozó teljes vállalkozói díjról című 
dokumentumot a lezárást követő 2 munkanapon belül az Ajánlatkérő 
részére 1 eredeti cégszerűen aláírt példányban el kell juttatni, annak 
székhelyén található közbeszerzési irodába. Az árlejtés során megajánlott 
összegnek összhangban kell lennie a végső árajánlathoz tartozó Felolvasólap 
tartalmával. 
Ajánlattevő elmulasztotta benyújtani a kért dokumentumot, így ajánlata a 
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján – egyéb módon – érvénytelen. 
 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

MG Építész Kft. Vállalkozói díj összesen, valamennyi 
munkaegység lehívása esetén: nettó 
14 699 999 Ft, azaz nettó  
tizennégymillió-
hatszázkilencvenkilenezer-
kilencszázkilencvenkilenc Forint 

 

Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A fent 
nevezett ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 



Konstruma Mérnöki Iroda Kft. Vállalkozói díj összesen, valamennyi 
munkaegység lehívása esetén: nettó 17 
470 000 Ft, azaz nettó tizenhétmillió-
négyszázhetvenezer Forint. 

 

A nevezett ajánlattevő adta az összességében második legkedvezőbb ajánlatot. 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: gépészmérnöki munka, szerkezet-
építőmérnöki munka, talajmechanikusi/geotechnikusi munka. 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, geotechnika, kerületi 
szabályozási terv készítése és módosítása.. 
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: nincs ilyen. 
 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:M/2 műszaki-szakmai alkalmasság 
tekintetében: Késmárky Zoltán (építőmérnök), Csanád Bálint (gépészmérnök), Turi 
Dávid (építőmérnök, geotechnikai-tervező). 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: M/1 
műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében: Rend-Eng-Terv Építész Iroda (kerületi 
szabályozási terv készítése és módosítása). 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2014. június 27. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2014. július 6. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. június 26. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. június 26. 
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. 
 


