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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.   

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

TÁRGYA: 

Beruházás lebonyolítói mérnöki szolgáltatás, és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. 
  

Mennyisége:  

 

    1 db Fűtőművi és komplex beruházás, Észak-budai fűtőmű elfolyó vizeinek kezelése I. 

 ütem 

    186 db Hőközpontokban fűtési szivattyú csere 

    390 db Hőközpontokban EPH rendszer kiépítése 

    3 db Épület és létesítmény beruházások   

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint. 

 

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: 

 K-61/2014 

A megküldés napja: 2014. 08.28.  

 

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):  
    3 db ajánlat 

  

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): 



 2 

 

ajánlattevő neve:   NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó Zrt.  
ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Etele út. 59 -61. 

  ajánlati összeg: 16 820 000.- Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő ajánlata teljes körűen megfelel az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat 

érvényes.  

1.)  Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági szempontból megfelel az ajánlati felhívásban 

 meghatározott feltételeknek.  

2.)  Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból megfelel az ajánlati felhívásban 

 meghatározott feltételeknek. 

3.)  Az ajánlat egyéb szempontból is megfelel az Ajánlattételi felhívásban és a 

 dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

4.)  Az ajánlattevővel illetve az ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 74 § (1) és (2) 

 bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok egyike sem, így az ajánlat érvényes 

 és az  ajánlattevő alkalmas az adott feladat elvégzésére, így az ajánlat részt vehet az 

 ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont szerinti értékelésében. 

5.) Az ajánlattevő által megjelölt ajánlati ár a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető 

 és reális, fedezetet nyújt a szerződés teljesítésére 

 

ajánlattevő neve:   Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. 

ajánlattevő címe: 1033 Budapest, Hévízi u.3/A 

 ajánlati összeg: 18 430 000.- Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő ajánlata teljes körűen megfelel az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat 

érvényes.  

 

1.) Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági szempontból megfelel az ajánlati felhívásban 

meghatározott feltételeknek.  

2.) Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból megfelel az ajánlati felhívásban 

meghatározott feltételeknek. 

3.) Az ajánlat egyéb szempontból is megfelel az Ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

4.) Az ajánlattevővel illetve az ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 74 § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok egyike sem, így az ajánlat 

érvényes és az ajánlattevő alkalmas az adott feladat elvégzésére, így az ajánlat részt 

vehet az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont szerinti 

értékelésében. 

5.) Az ajánlattevő által megjelölt ajánlati ár a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető 

és reális, fedezetet nyújt a szerződés teljesítésére 

 

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

 

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. 

(1075 Budapest,  Rumbach S.u.14.) 

 

 Ajánlatában nem igazolta megfelelően a műszaki-szakmai alkalmasságnak való 

 megfelelést. 

        Az ajánlatkérő 2014.09.13-án, a Kbt. 67. § -a alapján hiánypótlásra kérte fel a FŐBER 

        Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. – t. 
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Az ajánlattevő a hiánypótlását határidőre nem nyújtotta be, így ajánlata az eredetileg 

benyújtott tartalommal került elbírálásra. 

 

Ajánlata a következő hiányosságok miatt érvénytelen: 

 Ajánlatában nem igazolta megfelelően az ajánlattételi felhívás III.2.3. szakasz 

M2. pontjában előírt szakmai alkalmasság meglétét megfelelő szakemberek 

bemutatásával. 

 Az ajánlatba bemutatott szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata 

nem az előírásoknak megfelelően került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a 

nyilatkozatot nem teljes bizonyítóerejű magán okiratban tették. 

 Ajánlattevő ajánlatában az alkalmasságát (részben) 10 %-on felüli alvállalkozó 

igénybevételével kívánta igazolni. Ebben az esetben az alkalmasság igazolásában 

résztvevő alvállalkozó a Kbt. szerint kapacitást nyújtó szervezetnek minősül. Az 

ajánlatból ugyanakkor hiányzott a Kbt.55. § (5) bekezdésében foglalt nyilatkozat 

mind az ajánlattevő részéről, mind pedig a kapacitást biztosító szervezet részéről. 

 

       A fentiekre tekintettel ajánlata a Kbt.74. § (1) bek. e.) pontja alapján érvénytelen. 

 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

 

ajánlattevő neve:   NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó Zrt.  
ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Etele út. 59 -61. 

  ajánlati összeg: 16 820 000.- Ft + ÁFA 

 

 Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 

 Ajánlattevő ajánlata megfelel a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai 

 alkalmassági feltételeknek, kizáró okok hatálya alatt nem áll. 

 

     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:  műszaki ellenőr építménygépészeti szakterület (ME-

G); műszaki ellenőr építményvillamosság szakterület (ME-V); energiaellátási építmények 

szakterület villamosenergetikai rész-szakterület (ME-EN-VI); épületgépész beruházás 

lebonyolítói szakember; épület villamossági beruházás lebonyolítói szakember. 

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: - 
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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:  

    BÓDI-ÉP Kft.  

         Alkalmassági követelmények: III.2.3. szakasz M2. ) műszaki ellenőr        

         építményvillamossági szakterület; műszaki ellenőr energiaellátási építmények     

         szakterület villamosenergetikai rész-szakterület  és M3.) épületvillamossági beruházás  

         lebonyolító 

    TŐLE Bt. 

         Alkalmassági követelmények: III.2.3. szakasz M2. ) műszaki ellenőr építménygépészeti  

         szakterület ésM3.) Épületgépész beruházás lebonyolító. 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  

 2014.      ……….. 

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

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014……….. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014………… 

 

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. 

 

 

 

Budapest, 2014-…………….     

 


