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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: 
Vállalkozási Szerződés, összesen 900 db -10 % hőközpontok távfelügyeleti rendszerének kiépítése II. 
ütem (1,2,3) részben és hozzá tartozó support(ok) tárgyban. 
 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
második rész XIV fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 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: 2014.08.19-én 2014/S 157-283426 számon 
 
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 közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában az Elektronikus árlejtésre vonatkozó információkban 
előírta, hogy Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni. 
Az eljárás során kettő ajánlattevő tett ajánlatot valamennyi rész tekintetében, és az egyik ajánlat 
érvénytelen volt szintén valamennyi rész tekintetében, így a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 17. § (6) bek. 
értelmében árlejtés nem bonyolítható le. 
Eredménytelen az eljárás a Kbt. 76.§ (1) c) pontjában foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy nem érkezett 
az Ajánlatkérő által rendelkezésre álló részenkénti nettó 450.000.000 HUF fedezet mértékének megfelelő 
ajánlat. 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Mindhárom részre 2-
2 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):  
Honeywell Szabályozástechnikai Kft. (1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.) ajánlattevő. 

1. rész: 
Ajánlati ár:  

- Projekt megvalósítás (a Projekt üzemeltetés támogatás (kötelező support) keretösszeg és 
opcionálisan igénybe vehető tételek és az utólag megrendelhető munkák pénzügyi fedezete 
nélkül) ajánlati ár: 829.511.064 Ft. + ÁFA 

- az első évben igénybeveendő Projekt üzemeltetés támogatás (kötelező support) 250 mérnök-
órakeretre és 400 technikusi-órakeretre vetített keretösszeg: 11.750.000 Ft. + ÁFA, melyből 1 
mérnökóra ellenértéke nettó 21.000 forint +Áfa és 1 technikusi-óra ellenértéke 16.250 Ft. + 
ÁFA 

- opcionálisan igénybe vehető tételek ára a szerződés hatálya alatti kötelező egy év támogatás 
után lehívható következő (második) 1 év: ajánlati ár: 11.750.000 Ft. + ÁFA 

- opcionálisan igénybe vehető tételek ára a szerződés hatálya alatti kötelező egy év támogatás 
után lehívható következő (harmadik) 1 év: ajánlati ár: 11.750.000 Ft. + ÁFA 
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Paraméter szinkronizálás módja: Natív NIAGARA támogatás 
Kontroller alapváltozatának (csak egy fűtési és egy HMV-termelő berendezést irányító 
kontroller) tartalék/szabad bemeneteinek, és azon belül az univerzális bemeneteknek a száma: 
8 db tartalék/szabad bemenet, melyből 7 db az univerzális bemenet 

 
1 db bontott használt elektromos szekrényért és ahhoz tartozó szabályozó készülékért 
ajánlattevő által fizetett ellenszolgáltatás összege (nettó HUF): 2.000 HUF+ ÁFA 

 
2. rész: 

Ajánlati ár: 

- Projekt megvalósítás (a Projekt üzemeltetés támogatás (kötelező support) keretösszeg és 
opcionálisan igénybe vehető tételek és az utólag megrendelhető munkák pénzügyi fedezete 
nélkül) ajánlati ár: 830.450.086 Ft. + ÁFA 

- az első évben igénybeveendő Projekt üzemeltetés támogatás (kötelező support) 250 mérnök-
órakeretre és 400 technikusi-órakeretre vetített keretösszeg: 11.750.000 Ft. + ÁFA, melyből 1 
mérnökóra ellenértéke nettó 21.000 forint +Áfa és 1 technikusi-óra ellenértéke 16.250 Ft. + ÁFA 

- opcionálisan igénybe vehető tételek ára a szerződés hatálya alatti kötelező egy év támogatás 
után lehívható következő (második) 1 év: ajánlati ár: 11.750.000 Ft. + ÁFA 

- opcionálisan igénybe vehető tételek ára a szerződés hatálya alatti kötelező egy év támogatás 
után lehívható következő (harmadik) 1 év: ajánlati ár: 11.750.000 Ft. + ÁFA 

 
Paraméter szinkronizálás módja (nem megfelelő rész törlendő!): 

2 típus – Natív NIAGARA támogatás 

Kontroller alapváltozatának (csak egy fűtési és egy HMV-termelő berendezést irányító 
kontroller) tartalék/szabad bemeneteinek, és azon belül az univerzális bemeneteknek a száma: 
8 db tartalék/szabad bemenet, melyből 7 db az univerzális bemenet 
 
1 db bontott használt elektromos szekrényért és ahhoz tartozó szabályozó készülékért 
ajánlattevő által fizetett ellenszolgáltatás összege (nettó HUF): 2.000 HUF+ ÁFA 
 

3. rész: 
Ajánlati ár: 

- Projekt megvalósítás (a Projekt üzemeltetés támogatás (kötelező support) keretösszeg és 
opcionálisan igénybe vehető tételek és az utólag megrendelhető munkák pénzügyi fedezete 
nélkül) ajánlati ár: 828.216.398 Ft. + ÁFA 

- az első évben igénybeveendő Projekt üzemeltetés támogatás (kötelező support) 250 mérnök-
órakeretre és 400 technikusi-órakeretre vetített keretösszeg: 11.750.000 Ft. + ÁFA, melyből 1 
mérnökóra ellenértéke nettó 21.000 forint +Áfa és 1 technikusi-óra ellenértéke 16.250 Ft. + ÁFA 

- opcionálisan igénybe vehető tételek ára a szerződés hatálya alatti kötelező egy év támogatás 
után lehívható következő (második) 1 év: ajánlati ár: 11.750.000 Ft. + ÁFA 

- opcionálisan igénybe vehető tételek ára a szerződés hatálya alatti kötelező egy év támogatás 
után lehívható következő (harmadik) 1 év: ajánlati ár: 11.750.000 Ft. + ÁFA 

 
Paraméter szinkronizálás módja: Natív NIAGARA támogatás 
 
Kontroller alapváltozatának (csak egy fűtési és egy HMV-termelő berendezést irányító 
kontroller) tartalék/szabad bemeneteinek, és azon belül az univerzális bemeneteknek a száma: 
8 db tartalék/szabad bemenet, melyből 7 db az univerzális bemenet 
 
1 db bontott használt elektromos szekrényért és ahhoz tartozó szabályozó készülékért 
ajánlattevő által fizetett ellenszolgáltatás összege (nettó HUF): 2.000 HUF+ ÁFA 
 

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 következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként): egy érvényes ajánlattevő esetén a maximális pont lett kiosztva valamennyi 
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bírálati rész-szempont esetében. 
 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: 0-9 pont 
 
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:  
1.bírálati szempont: 
Az ajánlati ár részszempont esetében: 
P= A legjobb / A vizsgált * (P max-P min) + P min 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat tartalmi értéke 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
Negatív és nulla HUF érték esetén az ajánlat azon része, mely ilyen értéket tartalmaz érvénytelen. 
2.bírálati szempont: 
Paraméter szinkronizálás módja 
1 típus - Kontrollergyártó saját controller mendzsment rendszerének 
alkalmazása: 0 pont 
2 típus - Natív NIAGARA támogatás: 5 pont 
3 típus - Kontroller programban megvalósított MS SQL-ből való letöltéssel: 9 pont 
3.bírálati szempont 
Kontroller alapváltozatának (csak egy fűtési és egy HMV-termelő berendezést irányító kontroller) 
tartalék/szabad bemeneteinek száma a kötelező minimum felett, és azon belül az univerzális 
bemeneteknek a száma 
1 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma kevesebb, mint 3, és melyek között nincs univerzális 
bemenet: 0 pont 
2 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 3, de kevesebb, mint 7, és melyek között 
nincs univerzális bemenet: 1 pont 
3 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma kevesebb, mint 3, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma kevesebb, mint 50%: 2 pont 
4 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 3, de kevesebb, mint 7, és melyek között 
az univerzális bemenetek száma kevesebb, mint 50%: 3 pont 
5 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma kevesebb, mint 3, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma több mint 50%: 4 pont 
6 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 7, és melyek között nincs univerzális 
bemenet: 5 pont 
7 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 7, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma kevesebb, mint 50%: 6 pont 
8 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 3, de kevesebb, mint 7, és melyek között 
az univerzális bemenetek száma több mint 50%: 8 pont 
9 típus - A minimum tartalék bemenetek feletti tartalék bemenetek 
száma több mint 7, és melyek között az univerzális 
bemenetek száma több, mint 50%: 9 pont 
4.bírálati szempont 
1 db bontott használt elektromos szekrényért és ahhoz tartozó szabályozó készülékért ajánlattevő által 
fizetett ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) 
P= A vizsgált / A legjobb * (P max-P min) + P min 
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hol 
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min:a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legmagasabb ajánlott érték 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
Thermo Controll Kft. (1037 Budapest, Jablonka út 56/C) 
Az Ajánlatkérő által beadott ajánlat a hiánypótlást követően sem tartalmazta az érvényes ISO 9001, vagy 
azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszert, így az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) e) 
pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felelt meg az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: --- 
 
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: - 
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: --- 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: --- 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 11. 12. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 11.14. 
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: --- 


