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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: 
hőközponti fűtési szivattyúk cseréje vonatkozó építési beruházás 
1. rész: 51 címen 58 db (-30%) fűtési szivattyú cseréje az I., VIII., IX., XI., XXI. és XXII. kerületekben 
2. rész: 57 címen 65 db (-30%) fűtési szivattyú cseréje az X., XIV., XV., XVII., XVIII. és XIX. kerületekben 
3. rész: 55 címen 63 db (-30%) űtési szivattyú cseréje az II., III., IV. és XIII. kerületekben 
 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 122/A. § közbeszerzési eljárás tekintetében 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: --- 
 
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: 2014.07.16-án kérte fel ajánlattevőket ajánlattételre 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbesz erzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból kerül t elvonásra, átcsoportosításra: A Kbt. 76.§ (1) 
c) pontjában foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy egyik részben sem érkezett az Ajánlatkérő által 
rendelkezésre álló fedezet mértékének megfelelő ajánlat. 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás:  nem  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  6 
 
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 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
ajánlattev ő 

neve részek megnevezése végleges ajánlat  
nettó 

TERRA-21 
Kft.  (2016 
Leányfalu, 

Móricz 
Zsigmond u. 

34.) 

1. rész: 51 címen 58 db (-30%) fűtési szivattyú cseréje az I., VIII., IX., XI., 
XXI. és XXII. kerületekben 21.596.084 HUF 

2. rész: 57 címen 65 db (-30%) fűtési szivattyú cseréje az X., XIV., XV., 
XVII., XVIII. és XIX. kerületekben 24.781.162 HUF 

3. rész: 55 címen 63 db (-30%) űtési szivattyú cseréje az II., III., IV. és 
XIII. kerületekben 24.071.338 HUF 

 
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelelt a felhívásnak, és a dokumentációnak 
azaz a végleges 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 
lehetőség esetén részenként):  - 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható 
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pontszám alsó és fels ő határának megadása:  - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pont határok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka : 
Építech Kft. (1035 Budapest, Miklós Tér 1.) a Kbt 74.§ (1) d) és e) pontjai alapján, tekintettel arra, hogy a 
benyújtott ajánlatában szereplő szakemberek tekintetében nem nyújtotta be azokat a dokumentumokat a 
hiánypótlást követően sem, amelyből megállapítható lett volna a nevesített szakemberek alkalmassági 
előírásnak történő megfelelése. 
A referencia igazolásából a hiánypótlást követően sem volt megállapítható, hogy azt melyik ajánlati részre 
nyújtotta be. 
Aláírási címpéldányt nem csatolt. 
A Kbt. 40.§ (1) a) és b) pontja valamint aKbt. 54.§ (1) és 60. § (3)és (5) bekezdések szerinti nyilatkozatait 
nem az ajánlattételi elhívásban előírt ajánlati részek tekintetében külön-külön tette meg.  
Kontur Ipari, Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Tárogató út 60.) a Kbt 74.§ (1) d) és e) pontjai alapján 
tekintettel arra, hogy a a hiánypótlása nem tartalmazta azt a nyilatkozatot, hogy a hiánypótlásban bevont új 
szakembereket melyik alkalmassági feltételek igazolására vette igénybe, így a hiánypótlást követően nem  
ajánlatában szereplő szakemberek nem mindegyike felelt meg az alkalmassági előírásoknak. Ajánlata nem 
tartalmazta az IE 08 szabvány által előírt IKIM igazolást. 
Aláírási címpéldányt nem csatolt. 
DH Szerviz Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) a Kbt 74.§ (1) d) és e) pontjai alapján tekintettel arra, hogy a 
benyújtott ajánlatában szereplő szakemberek közül hiányzik a FAM vizsgával rendelkező villanyszerelő, 
valamint a hegesztési szakemberek által benyújtott papírok nem fedik le a 141 és 311 varrattípusok előírt 
mérettartományainak hegesztésére való jogosultságot, továbbá referenciaigazolást nem csatolt az 
ajánlatában. 
Novoterm-96 Kft. (1188 Budapest, Címer u. 10.) a Kbt 74.§ (1) d) és e) pontjai alapján tekintettel arra, hogy 
a benyújtott ajánlatában szereplő szakemberek közül hiányzik a FAM vizsgával rendelkező villanyszerelő, 
valamint a hegesztési szakemberek által benyújtott papírok nem fedik le a 141 varrattípus előírt 
mérettartományának hegesztésére való jogosultságot. Nem tartalmazott az ajánlat árazott költségvetést. 
Hunhő-Szer Kft. (1047 Budapest, Fóti út 49-51. fsz.3.) a Kbt 74.§ (1) e) pontja alapján tekintettel arra, hogy 
a benyújtott ajánlatában szereplő szakemberek közül a hegesztési szakemberek által benyújtott papírok 
nem fedik le a 141 varrattípus előírt mérettartományának hegesztésére való jogosultságot. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : --- 
 
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 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), val amint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alválla lkozók 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 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlat tevő 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 : --- 
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b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : --- 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. 09. 09. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. 09.10. 
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 : Az eljárást megindító felhívásban Ajánlatkérő elektronikus árlejtést írt elő a 
257/2007 Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezet 
összegét, az árlejtés után kell ismertetni. Tekintettel a nevesített kormányrendeletre és arra, hogy 6 cég 
nyújtott be ajánlatot, Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem ismertette a becsült értéket és a 
rendelkezésre álló fedezet összegét. A bírálatot követően viszont csak egy érvényes ajánlat maradt, így 
Ajánlatkérő elektronikus árlejtést nem folytathat le. Előzőekre tekintettel Ajánlatkérő itt ismerteti a becsült 
értéket és a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely az alábbi: 
becsült értéket, mely megegyezik a rendelkezésre álló fedezettel: 1. rész: 8.708.708 HUF; 2. rész: 
9.759.760 HUF; 3. rész: 9.459.460 HUF. 


