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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

Az ajánlatkérő neve és címe:  

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV 
Zrt.)1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefon: 700-6621, fax: 463-6538 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

Ajánlattevő jelen eljárás keretében az alábbi tervezési munkákra, „2013. évi 
távhővezeték építésekhez  engedélyezési és kiviteli tervek készítése I. ” tekintetében  
tehet ajánlatot. Amennyiben Ajánlattevő a beszerzés egészére tesz ajánlatot, 
ajánlatát ebben az esetben is az alábbiakban meghatározott felosztás szerinti 
részajánlatonként kell megtennie. 
 

Rész-
ajánlat 

Beruházási igény Mennyiség 

Tervezés 
határideje a 
szerződés- 

kötéstől 
számított hét 

Tervezői 
művezetés 

előirányzat (a 
kötelező részen 

felül) 
(mérnöknap) 

I 

XI. Tas vezér utcai DN300-as védőcsatornás 
gerincvezeték felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A000718 (25-2-4810) 
és az A000721 (25-2-4832) jelű aknák közötti 
szakaszon kb. 255 nyvfm DN300-as 
előreszigetelt vezetékkel (a Villányi út, és a 
villamospálya alatt új, üvegszál erősítésű 
műanyag védőcsöves átvezetés kialakításával), 
továbbá a Villányi út 18. P000047 jelű fogyasztó 
DN50-es bekötővezetékének felújítása kb. 20 
nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel. A terveket több kiviteli 
ütemre bontva kell elkészíteni, összehangolva a 
villamospálya vágányzárral. Tervező feladata 
továbbá mindegyik érintett akna (végponti 
aknák is) építészeti, és gépészeti felülvizsgálata 
(megszüntetés lehetősége, átalakítása, 
javítása, előírásoknak való megfelelés).  

255 nyvfm 
DN300 
20 nyvfm 
DN32 

15 4 



I 

XI Bartók B. úti DN500-as védőcsatornás 
gerincvezeték felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A001021 (25-2-0510) 
és az A001031 (25-2-0550) jelű aknák közötti 
szakaszon kb.355 nyvfm DN500-as 
előreszigetelt vezetékkel. A vezetékcsere a 
megmaradó aknában lévő hagyományos 
acélcsövek, és tartószerkezetek cseréjét is 
magában foglalja. Tervező feladata továbbá 
mindegyik érintett akna (végponti aknák is) 
építészeti, és gépészeti felülvizsgálata 
(megszüntetés lehetősége, átalakítása, 
javítása, előírásoknak való megfelelés).  

355 nyvfm 
DN500 

15 4 

I 

XI Fehérvári utat keresztező DN200-as 
elosztóvezeték felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A000425 (23-2-4900) 
és az A000428 (23-2-4910) jelű aknák közötti 
szakaszon kb.100 nyvfm DN200-as 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
az út- és villamospálya alatt üvegszál erősítésű 
műanyag védőcsőbe fektetve. Tervező feladata 
továbbá mindegyik érintett akna (végponti 
aknák is) építészeti, és gépészeti felülvizsgálata 
(megszüntetés lehetősége, átalakítása, 
javítása, előírásoknak való megfelelés).  

100 nyvfm 
DN200 

14 2 

II 

III. Ráby M. utcai DN600-as védőcsatornás 
gerincvezeték felújításához engedélyezséi és 
kiviteli tervek készítése az A003807 (64-2-
00160) és az A003813 (64-2-0190) jelű aknák 
közötti szakaszon, kb. 85 nyvfm DN600-as 
előreszigetelt vezetékkel, új nyomvonalon, 
közterületre helyezéssel (az Ürömi út alatt új 
üvegszál erősítésű műanyag védőcsöves 
átvezetés kialakításának lehetőségét 
megvizsgálva), az érintett fogyasztók (Ürömi út 
2. P002097, Vasút sor 1. P001645, Ráby M. u. 
1. P002500) bekötővezetékeinek átépítésével, 
továbbá az üzemen kívül kerülő, és a már 
jelenleg is holt vezeték elbontása közterületen, 
és tulajdonosi hozzájárulás esetén a 
magánterületen is. Tervezőnek feladata 
megvizsgálni, hogy a jelenlegi angulár 
kompenzátoros megoldás átalakítása (esetleg a 
0160 jelű aknától az Ürömi útig a jelenlegi 
vezeték felhasználásával), vagy helyette a 
tervezési határon túli szakaszokon E-
kompenzátoros megoldás alkalmazása a 
gazdaságosabb. Az engedélyes kiviteli terveket 
csak arra a változatra kell elkészíteni. Tervező 
feladata továbbá mindegyik érintett akna 
(végponti aknák is) építészeti, és gépészeti 
felülvizsgálata (megszüntetés lehetősége, 
átalakítása, javítása, előírásoknak való 
megfelelés). 

85 nyvfm 
DN600 
60 nyvfm 
DN32 

15 4 



II 

XIII. Taksony utcai DN300-as védőcsatornás 
gerincvezeték felújításához engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése az A006108 (43-2-2319) 
és az A006113 (43-2-02350) jelű aknák közötti 
szakaszon kb. 215 nyvfm DN300-as 
előreszigetelt vezetékkel, továbbá a Váci út 23-
27. P002848 jelű fogyasztó DN150-es 
bekötővezetékének felújítása kb. 40 nyvfm 
DN150-es 1-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, a nyomvonalvezetés 
felülvizsgálatával. Tervező feladata továbbá 
mindegyik érintett akna (végponti aknák is) 
építészeti, és gépészeti felülvizsgálata 
(megszüntetés lehetősége, átalakítása, 
javítása, előírásoknak való megfelelés). 

215 nyvfm 
DN300 
40 nyvfm 
DN150 

15 3 

II 

XIII. Kassák Lajos utcai DN200-as acél 
védőcsöves vezeték felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A006161 (43-2-4730) és az A006174 (43-2-
4740) jelű aknák közötti szakaszon kb. 40 
nyvfm üvegszál erősítésű műanyag védőcsöves 
DN200-as előreszigetelt vezetékkel. Tervező 
feladata továbbá mindegyik érintett akna 
(végponti aknák is) építészeti, és gépészeti 
felülvizsgálata (megszüntetés lehetősége, 
átalakítása, javítása, előírásoknak való 
megfelelés). 

40 nyvfm 
DN200 

14 2 

II 

XI. Fadrusz utcai DN100-as Isoplus vezeték 
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A007636 (25-2-2655) jelű 
elágazási csomópont és a P000021 jelű 
fogyasztó között kb. 145 nyvfm DN50-es 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, a lecsatlakozási ponthoz egy 
műtárgy építésével, továbbá az Eszék u. 20. 
(P000474) jelű fogyasztó magánterületen 
haladó DN65-ös védőcsatornás 
bekötővezetékének felújítása, közterületre 
helyezéssel, kb. 50 nyvfm DN32-es 1-szeresen 
erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. 
Tervező feladata továbbá mindegyik érintett 
akna (végponti aknák is) építészeti, és 
gépészeti felülvizsgálata (megszüntetés 
lehetősége, átalakítása, javítása, előírásoknak 
való megfelelés).  

145 nyvfm 
DN50 
50 nyvfm 
DN32 

14 2 



II 

XI Daróczi út 16. P003027 jelű fogyasztó 
DN150-es, és DN80-as bekötővezetékének 
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A001160 (23-2-6900) jelű aknától 
kb. 260 nyvfm DN65-ös 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel.  Tervező 
feladata továbbá mindegyik érintett akna 
(végponti aknák is) építészeti, és gépészeti 
felülvizsgálata (megszüntetés lehetősége, 
átalakítása, javítása, előírásoknak való 
megfelelés).  

260 nyvfm 
DN65 

14 2 

III 

X. Somfa utcai DN500-as védőcsatornás 
gerincvezeték felújításának II. üteméhez 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A003082 (33-2-0050) és A003083 (33-2-0051) 
jelű aknák közötti 2014-ben kiépülő Isoplus 
végpont és az A003085 (33-2-0070) jelű aknák 
közötti szakaszon kb. 270 nyvfm DN500-as 
előreszigetelt vezetékkel. A vezetékcsere a 
megmaradó aknában lévő hagyományos 
acélcsövek cseréjét is magában foglalja. 
Tervező feladata továbbá mindegyik érintett 
akna (végponti aknák is) építészeti, és 
gépészeti felülvizsgálata (megszüntetés 
lehetősége, átalakítása, javítása, előírásoknak 
való megfelelés).  

270 nyvfm 
DN500 

15 4 

III 

XI Sáfrány u végénél az A000440 (23-2-4845) 
jelű aknától a Kővirág sor felé a meglévő 
isoplus végpontnál lévő szám nélküli aknáig 
tartó DN300-as vasút alatti acél védőcsöves 
vezeték kiváltásához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése egy új üvegszál erősítésű 
műanyag védőcsöves átvezetés kiépítésével 
(kihúzó aknákkal), új nyomvonalon, kb. 125 
nyvfm DN300-as előreszigetelt vezetékkel. 
Tervező feladata továbbá mindegyik érintett 
akna (végponti aknák is) építészeti, és 
gépészeti felülvizsgálata (megszüntetés 
lehetősége, átalakítása, javítása, előírásoknak 
való megfelelés).  

125 nyvfm 
DN300 

15 4 

III 

XI. Alsókubin u. 6. P001819 és XI. Bornemissza 
u. 23. P001330 jelű fogyasztók DN80-as, DN65-
ös, DN50-es védőcsatornás 
bekötővezetékeinek felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A000614 (23-2-3636) jelű aknától, kb. 195 
nyvfm DN32-es, és 15 nyvfm DN25-ös 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, az útfelújítást megelőzően. Tervező 
feladata továbbá mindegyik érintett akna 
(végponti aknák is) építészeti, és gépészeti 
felülvizsgálata (megszüntetés lehetősége, 
átalakítása, javítása, előírásoknak való 

195 nyvfm 
DN32 
15 nyvfm 
DN25 

14 2 



megfelelés).  

III 

XVIII. Üllői út-Thököly úti DN250-es 
védőcsatornás elosztóvezeték felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A002523 (35-2-0280) és az A002525 (35-2-
0300) jelű aknák közötti szakaszon kb. 250 
nyvfm DN150-es 1-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel a 2014. 
évben végzett parkfelújítás miatt a kompenzálás 
nyomvonalvezetésének felülvizsgálatával, 
továbbá az Üllői út 402. P001128 jelű fogyasztó 
DN50-es bekötővezetékének felújítása kb. 35 
nyvfm DN32-es 1-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel. Tervező feladata 
továbbá mindegyik érintett akna (végponti 
aknák is) építészeti, és gépészeti felülvizsgálata 
(megszüntetés lehetősége, átalakítása, 
javítása, előírásoknak való megfelelés). 

250 nyvfm 
DN150 
35 nyvfm 
DN32 

15 3 

 
A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Kbt. 
114.§ (3) bekezdésre a 289/2011. Kormányrendelet 11 § d) pontja alapján. 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: Az eljárástípus választásának feltétele miszerint a 289/2011 sz. 

Kormányrendelet 11 § (1) bekezdés d) pontja szerinti valamely eljárásban megkötött keret-

megállapodás alapján köti – fennáll. 

 
A FŐTÁV Zrt. az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. 07. 25-én 2012/S 141-236258 
szám alatt megjelent keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás megindítására Ajánlati 
felhívást tett közzé " Keret-megállapodás Távvezeték-hálózat tervezés” tárgyában. A keret-
megállapodás megkötésére 2012 októberében került sor 24 hónapra és 2014. augusztus 8-
án került módosításra az alábbi 4 ajánlattevővel: 
 

 TERMOKOMP Mérnök iroda Kft 1126 Budapest Böszörményi út 42. 

keretmegállapodás megkötése: 2012-10-18 

 FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt 1024 Budapest, Lövőház u. 37 keretmegállapodás 

megkötése: 2012-10-29 

 REAL-ENergo Kft, 2030 Érd Ligetszépe u. 8 keretmegállapodás megkötése: 2012-

10-16 

 Direkt Kft., 1138 Budapest Szekszárdi u. 11. keretmegállapodás megkötése: 2012-

10-25 

 



Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: -  
 
Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének / megküldésének napja: 2014. augusztus 12. 
 
Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 
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: 
 
Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:- 
 
A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 

1. részajánlat: 4 
2. részajánlat: 4 
3. részajánlat: 3 

 
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): Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás volt. 
 

Ajánlattevő neve, címe 

1. részajánlat 
Tervezési 
tényező (%) 

"tkivit" 

2. részajánlat 
Tervezési 
tényező (%) 

   "tkivit" 

 

3. részajánlat 
Tervezési 
tényező (%) 

  "tkivit" 

) 

m 

Reál-Energo Kft.  

(2030 Érd, Ligetszépe u. 8.) 
4,9 4,5 4,6 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  

(1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 
4,7 4,7 4,4 

Direkt Távhővezetéképítő Kft. 

(1031 Budapest, Tóga u. 7.) 
4,6 5,6 

nem adott ajánlatot, 
ezért az alap ajánlata 

érvényes: 6,3 

Termokomp Kft. 

(1126 Budapest Böszörményi út 42) 
5,0 4,9 4,9 

 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
 
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

1. részajánlat: Direkt Távhővezetéképítő Kft. (1031 Budapest, Tóga u. 7.) Tervezési 
tényező: 4,6%, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó 22 804 
500 HUF) 
 



2. részajánlat: Real-Energo Kft. (2030 Érd Ligetszépe u. 8.) Tervezési tényező: 4,5%, 
mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó 20 162 250 HUF) 
 

3. részajánlat: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1126 Budapest Böszörményi út 42.) 
Tervezési tényező: 4,4%, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó 
19 615 200 HUF) 
 

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

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: 

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: 2014. 

augusztus 28. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 

szeptember 7. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. augusztus 26. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. augusztus 27. 
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. 

 


