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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  
 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
FŐTÁV Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Közbeszerzés tárgya: „Tervezési szerződés 2016. évi szintentartó távvezetéki munkákra, szerelvények, 
gépészeti berendezések cseréjére, beépítésére vonatkozó tervezési feladatok elvégzése tárgyában (K-
19/2015)” 
 
Közbeszerzés mennyisége:  
 
1. rész: Távvezetéki munkák I. 
 
Tervezési feladatok az alábbiak szerint: 
1. III. Zsirai M. utcai DN250-es védőcsatornás elosztóvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A004074 (64-2-2360) és az A004105 (64-2-4080) jelű aknák közötti szakaszon 355 nyvfm DN250-es 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). 
2. XI. Rátz L. utcai DN400-as védőcsatornás gerincvezeték két ütemben történő felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A000683 (23-2-3625) és az A000588 (23-2-3650) jelű aknák közötti szakaszon 760 nyvfm DN400-
as előreszigetelt vezetékkel, továbbá az Albert u. 17/a-17/c P001809 jelű fogyasztó DN80-as bekötővezeték 
felújításának tervezése 60 nyvfm DN65-ös, és 10 nyvfm DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű 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). Az első ütem a 23-2-3625 
és a 23-2-3636 jelű aknák közötti szakasz 450 nyvfm hosszban az Albert u. 17/a-17/c bekötővezetékével együtt (2016-
os kivitelezés), a második ütem a 23-2-3636 és a 23-2-3650 jelű aknák közötti szakasz 310 nyvfm hosszban (2017-es 
kivitelezés).  
3. XI Bartók B. úti DN500-as védőcsatornás gerincvezeték felújítása a 2015-ben kiépített új fixpont utáni Isoplus 
végpont és az A016790 (25-2-00570) jelű aknák közötti szakaszon, a villamos vágány felújítása miatt 2002-ben kicserélt 
Isoplus vezeték kivételével, 98 nyvfm DN500-as előreszigetelt vezetékkel, tervezéssel, a villamosvágány és megállók 
átépítésével összehangolva. Tervező feladata továbbá a 00570 jelű akna építészeti, és gépészeti felülvizsgálata 
(megszüntetés lehetősége, átalakítása, javítása, előírásoknak való megfelelés). 
 
Szerelvénycserék I. 
Tervezési feladatok az alábbiak szerint: 
1. III. Szépvölgyi út A004225 (26-2-0370) jelű aknában 2 db áteresztő DN200-as karimás szerelvény, és 2 db DN50-es 
ürítő szerelvény cseréjének tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt.  
2. III. Törzs u. 2. A004282 (26-2-2020) jelű aknában 2 db áteresztő DN400-as hegtoldatos pillangószelep cseréjének, 
tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, a 
szerelvényekre ható erők függvényében, és a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
3. III. Szentendrei út 13. A004393 (26-2-2150) jelű aknában 2 db áteresztő DN300-as karimás tolózár, és 2 db DN100-
as ürítő szerelvény cseréjének, tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
4. III. Miklós u. 9. A004366 (26-2-2200) jelű aknában 2 db nehezen záró DN300-as karimás tolózár, 1 db DN100-as 
ürítő szerelvény és 2 db DN25-ös légtelenítő szerelvény cseréjének, tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt 
szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési 
közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
5. XIII. Pannónia u. 76. A016781 (43-2-00150) jelű aknában 1 db áteresztő DN400-as 
hegtoldatos pillangószelep cseréjének tervezése az előremenő vezetékbe, 1 db 50-es gömbcsap cseréje a megkerülő 
vezetékbe, 2 db DN50-es gömbcsap cseréjének tervezése a bekötő vezetéken, 2 db DN25-ös ürítő, és 2 db DN25-ös 
légtelenítő szerelvény cseréjének tervezése, forgalomtechnikával. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény 
fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, és a hegesztési 
közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
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6. XIV. Pillangó park 16/c A006627 (50-2-0270) jelű aknában 2 db áteresztő DN150-es karimás pillangószelep 
cseréjének, tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, 
és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
7. XIV. Pillangó park A006621 (50-2-0250) jelű aknában 2 db áteresztő DN200-es karimás tolózár cseréjének 
(S04,S05), tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, 
és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt.  
8. XIII. Párkány u. 40. A005803 (54-2-3000) jelű aknában 1 db nem záró DN200-as karimás tolózár cseréjének 
tervezése az előremenő vezetékbe. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
9. XIII. Pap K. u. 2. A005564 (58-2-0195) jelű aknában 4 db DN400-as hegtoldatos gömbcsap cseréjének, és 4 db 
DN40-es gömbcsap cseréjének tevrezése a megkerülő vezetékbe, forgalomtechnikával. Tervező feladata a beépítésre 
szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a 
hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával 
együtt. 
10. III. Békásmegyeri ltp. ellátó térszint feletti gerincvezeték A003790 (64-2-0045) jelű kezelési helyen 2 db áteresztő 
DN700-as hegtoldatos gömbcsap cseréjének és védőburkolattal való ellátása, valamint a kezelési helyen lévő 
megkerülő, ürítő, légtelenítő szerelvények cseréjének tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvények 
fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési 
közdarabok méretének megadásával, valamint az érintett kezelési hely gépészeti átalakítása a megkerülő, ürítő, 
légtelenítő szerelvények racionalizásával, a funkciók megtartása mellett. 
11. III. Békásmegyeri ltp. ellátó térszint feletti gerincvezeték A003792 (64-2-0055) jelű kezelési helyen 2 db áteresztő 
DN700-as hegtoldatos gömbcsap cseréjének és védőburkolattal való ellátásának, valamint a kezelési helyen lévő 
megkerülő, ürítő, légtelenítő szerelvények cseréjének tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvények 
fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési 
közdarabok méretének megadásával, valamint az érintett kezelési hely gépészeti átalakítása a megkerülő, ürítő, 
légtelenítő szerelvények racionalizásával, a funkciók megtartása mellett. 
12. III. Békásmegyeri ltp. ellátó térszint feletti gerincvezeték A003815 (64-2-0065) jelű kezelési helyen 2 db áteresztő 
DN700-as hegtoldatos gömbcsap cseréjének és védőburkolattal való ellátásának, valamint a kezelési helyen lévő 
megkerülő, ürítő, légtelenítő szerelvények cseréjének, tervezése. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvények 
fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési 
közdarabok méretének megadásával, valamint az érintett kezelési hely gépészeti átalakítása a megkerülő, ürítő, 
légtelenítő szerelvények racionalizásával, a funkciók megtartása mellett. 
13. IV. Király u. 13. A005007 (65-2-4740) jelű aknában 2 db áteresztő DN200-as hegtoldatos hengercsap cseréje, 
tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a 
szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
14. IV. Árpád út 162. A004982 (78-2-0473) jelű műtárgyban a térszint feletti vezetéken 2 db nehezen záró DN600-as 
hegtoldatos gömbcsap cseréje, és védőburkolattal való ellátása, tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt 
szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési 
közdarabok méretének megadásával, az érintett kezelési hely szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával 
együtt. 
15. XI. Rátz L. u. 49. A000243 (23-2-3660) jelű aknába 2 db szivárgó DN400-es karimás motoros tolózár cseréje, 
tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a 
szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
16. XI. Rátz L. u. 56. A000599 (23-2-5410) jelű aknába 2 db áteresztő DN150-es karimás tolózár cseréje, tervezéssel. 
Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre 
ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, 
és építészeti átalakításával együtt. 
17. XI. Október huszonharmadika u. A000119 (25-2-2617) jelű aknába 2 db nem záró DN250-es karimás tolózár 
cseréje, tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, 
és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
18. X. Liget tér-Kőrösi Cs. S. út sarok A002351 (34-2-0210) jelű aknába 2 db áteresztő DN250-es hegtoldatos 
gömbcsap cseréje, tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre 
álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna 
szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
19. X. Ónodi köz 11-19. A002544 (34-2-0315) jelű aknába 2 db áteresztő DN200-as karimás pillangószelep cseréje, 
tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a 
szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
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20. XIV. Kassai tér 19. A005398 (47-2-3380) jelű aknában 2 db áteresztő DN100 ISOPLUS zár cseréje tervezéssel, 
valamint az akna "Zsidákovics-féle" aknává történő átépítéshez engedélyezési és kiviteli tervek készítése. Tervező 
feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők 
függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti 
átalakításával együtt. 
 
Aknák vasbeton tervezési munkái I. 
Tervezési feladatok az alábbiak szerint: 
1. Dózsa Gy. tér - Tabán A001197 (25-2-0800) jelű aknában a szerelőnyílás kisméretű fedlapjainak cseréjének, 1 db 
előregyártott vb. fedlapra (1,2x2,2 m) tervezése, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
2. Ezüsthegy u. A003746 (64-2-4040) jelű akna monolit födémének cseréjének tervezése, előregyártott vb. 
födémelemekkel, forgalomtechnikával, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
3. Nyár u. 103-117. A004947 (65-2-4040) jelű akna monolit födémének cseréjének tervezése, 2 lebúvó nyílással és 
szellőzővel ellátott előregyártott vb. födémelemekkel, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
4. X. Kőér u. A002622 (34-2-0690) jelű fixponti akna elbontásának tervezése. Új 2,5x2,5x2 m belső méretű új akna 
építésének tervezése. 2 lebúvós előgyártott födémmel, forgalomtechnikával. 
5. X. Noszlopy út 52. előtt A002494 (34-2-3790) jelű akna méret csökkentésének tervezése 3,44x2,5 m alapterületűre 
egy új, 3,5x2,1 m méretű fal tervezésével. 2 új lebúvó nyílással és szellőzővel (a meglévő szellőző áthelyezésével) ellátott 
előregyártott vb. födémelemekkel, és a régi használaton kívül kerülő aknafalak 1 méterig történő visszabontásának 
tervezésével, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
6. X. Kőrösi Cs. út 19. sarok A002459 (34-2-6350) jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vb. 
födémelemekkel, forgalomtechnikával, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
7. X. Harmat út - Lavotta út sarok 59-2-3695 jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vasbeton 
födémre 2 db lebúvóval, akna belmagasságának növelése mellett a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
8. XI. Bartók B. út - v.áll. előtt A001377 (11-2-0130) jelű aknában az acél szerelőnyílások cseréjének tervezése a 
fedlapok elbontásával, és új előregyártott vb. fedlapok beépítésével, tervezéssel (2 db 2x1,5 m) a szükséges szakipari 
munkákkal együtt. 
9. XI. Barázda u. 5. A000970 (23-2-5520) jelű akna monolit födémének cseréje előregyártott vb. födémelemekkel 
(kompenzátor cserélhetőségének figyelembe vételével), tervezéssel, forgalomtechnikával, valamint a fixponti 
acélszerkezet rozsdátlanítása, és korrózió elleni védőfestése 12 m2, és 8 db alátámasztás felbetonozása 30 cm 
magasságig (0,25 m3) 
10. XI. Rátz László u. 78-80. mögött A000281 (23-2-5805) jelű aknában az acél szerelőnyílás cseréjének tervezése 
előregyártott vb. födémelemekre (2,5x1 m), a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
11. XI. Rátz László u. 83. A000457 (23-2-5910) jelű akna monolit födémének cseréjének tervezése előregyártott vb. 
födémelemekre, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
12. XI. Kőrösy József u. 13. A000464 (25-2-2520) jelű akna monolit födémének cseréjének tervezés előregyártott vb. 
födémelemekre, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
13. XI. Dombóvári út 1. 25-2-2070 jelű akna monolit födémének cseréjének tervezése előregyártott vasbeton 
födémre,két lebúvóval, akna oldalfal javítás 3 m2, valamint régi szigetelés cseréjével DN 600 12 fm és a szükséges 
szakipari munkákkal együtt. 
A Távvezetéki munkák I., a Szerelvénycserék I. és az Aknák vasbeton tervezési munkái I. elvégzéséhez a tervezői 
művezetési feladatok az alábbiak szerint: 
Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során ellátandó tervezői művezetés, melynek mennyisége 6 nap. Ajánlatkérő a 
Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján fenntartja ezen mennyiségtől +30%-kal való eltérés lehetőségét. 
 
2. rész: Távvezetéki munkák II. 
 
Tervezési feladatok az alábbiak szerint: 
1. III. Juhász Gyula. u 11. P003190 jelű fogyasztó DN80-as védőcsatornás primeresített bekötővezetékének 
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A004347 (64-2-03170) jelű aknától 85 nyvfm DN40-es 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, a holt vezetékek elbontásával. Tervező feladata továbbá az 
érintett akna építészeti, és gépészeti felülvizsgálata (megszüntetés lehetősége, átalakítása, javítása, előírásoknak való 
megfelelés). 
2. X. Harmat utcai DN300-as részben védőcsatornás, részben Kelit, és Isoplus gerincvezeték felújításához és 
felbővítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A002291 (59-2-3750) és az A017794 (34-2-00600) jelű aknák 
közötti szakaszon 425 nyvfm DN400-as előreszigetelt vezetékkel, a 34-00600 jelű aknában 2 db DN400-as szakaszoló 
szerelvény beépítésével (az akna átépítésével). 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). 
3. X. Állomás út - Liget téri DN250-es védőcsatornás elosztóvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A002351 (34-2-0210) és az A002355 (34-2-4480) jelű aknák közötti szakaszon 295 nyvfm DN250-es 
előreszigetelt vezetékkel, a 34-2-0210 és a 34-2-4480 jelű aknákban 2-2 db DN250-es szerelvény cseréjével, továbbá a 
Liget tér 1. P002851 jelű fogyasztó DN150-es bekötővezetékének felújításának tervezése 20 nyvfm DN80-es 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel. A vezetékcsere a megmaradó aknában lévő hagyományos 
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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). 
4. XI. Bukarest utcai DN400-as fordított U-elemes védőcsatornás gerincvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A000300 (25-2-2700) és az A000657 (25-2-2730) (A000657) jelű aknák közötti szakaszon 295 
nyvfm DN400-as előreszigetelt vezetékkel, valamint a Kanizsai u. 17-25. P001011 jelű fogyasztó DN100-as 
bekötővezeték védőcsatornás szakaszának felújításának tervezése 210 nyvfm DN65-ös, és 40 nyvfm DN40-es, a 
Bukarest u. 8-10. P000013 jelű fogyasztó DN80-as bekötővezeték felújításának tervezése 22 nyvfm DN40-es, és a 
Bartók B. út 88. P000273 jelű fogyasztó DN80-as bekötővezeték felújításának tervezése 113 nyvfm DN40-es, 1-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, minden vezeték nyomvonalvezetésének felülvizsgálatával, 
továbbá a 25-2-2700 jelű aknában 2 db DN400-as elzáró szerelvény cseréje. 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). Ezenkívül szilárdságilag a 2740 jelű aknáig kell vizsgálni a ezetéket. 
 
Szerelvénycserék II. 
Tervezési feladatok az alábbiak szerint: 
1. XVIII. Madách út-Bartók u. sarkán az A001926 (70-2-01551) jelű aknába T vagy P-idommal oldalirányban kikötött 
és visszaázott 2 db DN100-as hegtoldatos AP hengercsap sűrített levegős megoldásra történő cseréjéhez, valamint az 
akna bontható "Zsidákovcs-féle" aknává történő átépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése. 
2. XVIII. Madách út 34. előtt az A018228 (70-2-14501) jelű aknába T vagy P-idommal oldalirányban kikötött 
légtelenítőként üzemelő 2 db DN40-es hegkarimás, KVN dugattyús szelep sűritett levegős megoldásra történő 
cseréjéhez, valamint az akna bontható "Zsidákovcs-féle" aknává történő átépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése. 
3. XVIII. Madách út 2. előtt az A018226 (70-2-01251) jelű aknába T vagy P-idommal oldalirányban kikötött és 
visszaázott 2 db DN40-es karimás, KVN dugattyús szelep sűrített levegős megoldásra történő cseréjéhez, valamint az 
akna bontható "Zsidákovcs-féle" aknává történő átépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése. 
4. A XVII. Pesti út 34 előtti 71-3200 objektumszámon nyilvántartott szerelvény cseréjének tervezése. Tervező feladata 
a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők 
függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és 
építészeti átalakításával együtt. 
5. IV. Bécsi u. A005007 (69-2-0070) jelű kezelési helyen a térszint feletti bakos vezetéken 2 db nagyszerelvényesek által 
is megvizsgált, nem záró DN700-as, hegtoldatos szerelvény cseréje, tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt 
szerelvények fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a 
hegesztési közdarabok méretének megadásával, a kezelési hely szükséges mértékű gépészeti átalakításával együtt. 
6. IV. Árpád út 162. A004982 (78-2-0473) jelű műtárgyban a térszint feletti vezetéken 2 db nehezen záró DN600-as, és 
4 db DN700-as hegtoldatos gömbcsap cseréje, és védőburkolattal való ellátása, a stratégiai elzáró szerelvények 
elektromos működtetetéséhez elektromos fogyasztásmérőhely kialakítása, a lemez fedlapok földelése, valamint világítás 
kiépítése 4 db E27 60W IP54 hajólámpa a podeszes kezelőhelyek fölé, tervezéssel. Tervező feladata továbbá a 
beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők 
függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadásával, az érintett kezelési hely szükséges mértékű gépészeti, 
és építészeti átalakításával együtt. 
7. XIII. Pannónia u. A007266 (43-2-4025) jelű aknában 2 db áteresztő, DN200-as hegtoldatos isoplus zár cseréje 
tervezéssel, forgalomtechnikával. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
8. XIII. Csángó u. A005881 (68-2-0120) jelű aknában 2 db nagyszerelvényesek által is megvizsgált nem záró, DN500-as 
hegtoldatos gömbcsap cseréje tervezéssel, forgalomtechnikával. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény 
fajtájának eghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok 
méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
9. XIV.Gvadányi u. A006504 (50-2-2200) jelű aknában 2 db nagyszerelvényesek által is megvizsgált nem záró DN300-
as karimás tolózár cseréje tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
10. XIV Füredi u. A006443 (53-2-0002) jelű aknában 2 db nagyszerelvényesek által is megvizsgált, nem záró DN300-as 
hegtoldatos gömbcsap cseréje, tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, a szerelvényekre ható erők függvényében, és a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
11. XI. Bánát u. - Soproni u. sarok A000918 (23-2-2400) jelű aknában 2 db áteresztő DN300-as hegtoldatos tolózár 
cseréje, 2 db DN40/25-ös megkerülő, és a Soproni út irányába 2 db DN50/25-ös ürítő kiépítésével, tervezéssel. 
Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, a szerelvényekre ható 
erők függvényében, és a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges mértékű gépészeti, és 
építészeti átalakításával együtt. 
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12. XI. Soproni u. 35. A000686 (23-2-5745) jelű aknában 2 db, nem nyitható DN300-as hegtoldatos AP hengercsap 
cseréje, a Bánát utca irányba 2 db DN50/25-ös ürítő kiépítésével (vizszintes elhúzással), 2 db DN40/25 megkerülő 
átalakítása, 2 db DN65/40-es ürítő cseréje csőcsonk visszavágással, valamint a holt leágazás megszüntetése, tervezéssel, 
forgalomtechnikával. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, 
a szerelvényekre ható erők függvényében, és a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
13. XI. Szerémi út - Galambóc u. A000348 (25-2-0075) jelű aknában 2 db áteresztő DN300-as karimás pillangószelep 
cseréje tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, a 
szerelvényekre ható erők függvényében, és a hegesztési közdarabok méretének megadása, az érintett akna szükséges 
mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
14. XIII. Béke u. 75. A005257 (69-2-2540) jelű aknába 2 db DN300-as hegtoldatos gömbcsap beépítése, az akna 
szükséges mértékű átépítésével, tervezéssel. Tervező feladata a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a 
rendelkezésre álló hely, a szerelvényekre ható erők függvényében, és a hegesztési közdarabok méretének megadása, az 
érintett akna szükséges mértékű gépészeti átalakításával együtt. 
15. III. Kunigunda útja 41-43. A018962 (74-2-00060) jelű elágazási csomópontban a térszint feletti vezetéken a 30-as 
vezetékegységbe 2 db DN600-as hegtoldatos gömbcsap beépítése, tervezéssel. Tervező feladata továbbá a beépítésre 
szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, és a szerelvényekre ható erők függvényében, a 
hegesztési közdarabok méretének megadásával, az érintett kezelési hely szükséges mértékű gépészeti, és építészeti 
átalakításával együtt. 
16. XIX. ker. Csillag u. (vasút mellett) A002004 (59-2-3800) jelű objektumnál a DN600-as térszint feletti vezeték 
Újhegyi lakótelep felé menő ágába 2 db DN600-as szakaszoló szerelvény beépítése, megkerülő vezeték kiépítésével, 
tervezéssel. Tervező feladata továbbá a beépítésre szánt szerelvény fajtájának meghatározása a rendelkezésre álló hely, 
és a szerelvényekre ható erők függvényében, a hegesztési közdarabok méretének megadásával, az érintett kezelési hely 
szükséges mértékű gépészeti, és építészeti átalakításával együtt. 
 
Aknák vasbeton tervezési munkái II. 
Tervezési feladatok az alábbiak szerint: 
1. XI. Bocskai út 35. 35-2-4800 jelű akna elbontása és helyette 2,5x2,5x2 m belső méretű új akna tervezése, két 
lebúvóval, előregyártott födémmel a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
2. XI. Rátz László u. 78-80. mögött A000281 23-5805 aknában acél szerelőnyílás cseréjének tervezése vasbeton 
szerelőnyílásra 2,5x1 m a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
3. XI. Rátz László u. 83. A000457 23-5910 aknafödém cseréjének tervezése előregyártott vb. födémre, a szükséges 
szakipari munkákkal együtt. 
4. XIV. Gvadányi u. 33. A006500 (50-2-2115) jelű akna elbontása, és helyette új 2x2,5x2 m belső méretű új akna 
tervezése 2 lebúvós előgyártott födémmel, a szükséges szakipari munkákkal. 
5. XIX. Vak B. - Lehel út sarok A002038 (59-2-5940) jelű aknában a bordás acéllemezes födém (3,15x4,2 m) 
bontásának, új acéllemezes födém készítésének és korrózió elleni védőfestésének 13 m2 (1100 kg) tervezése. Az acél 
csőalátámasztás cseréjének (2x3 m U-140-es), korrózió elleni védőfestésének és felbetonozásának (30 cm-ig), az ürítők 
rozsdátlanításának és korrózió elleni védőfestésének tevrezése. A rossz állapotú szigetelés bontásának, a cső 
újraszigetelésének DN600, és burkolásának golyónyomott fóliával, valamint az akna betonfelületeinek vizelleni 
szigetelésének tervezése. ( Etisol® habarcsal, (vagy vele egyenértékü anyaggal) 85 m2). 
6. XX. Topánka u. 14. 37-2-2350 jelű akna monolit födém leaszfaltozott szerelőnyílásának cseréjének tervezése 
előregyártott vasbeton födémelemre, 1 db lebúvó beépítésével, létra felszerelésével, a szükséges szakipari munkákkal 
együtt. 
7. X. Baross u. 37-2-04510 jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vasbeton födémre,lebúvók 
áthelyezésével, forgalomtechnikával, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
8. XXI. Kossuth L u. 101. A003434 (39-2-4420) jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vb. 
födémelemekkel, forgalomtechnikával, valamint a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
9. XXI. Kiss J alt. u. 142-144. 39-2-4320 jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vasbeton födémre, 
forgalomtechnikával, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
10. XXI. Rákóczi F u. 142-144. 39-2-0100 jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vasbeton 
födémre, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
11. XXI. Szent István út. 22 39-2-4040 jelű akna monolit födém cseréjének tervezése, új előregyártott vasbeton 
födémre, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
12. XXII. Leányka u. 38. A001346 (31-2-0070) jelű akna monolit födém cseréjének tervezése előregyártott vb. 
födémelemekre, a szükséges szakipari munkákkal együtt. 
 
A Távvezetéki munkák II., a Szerelvénycserék II. és az Aknák vasbeton tervezési munkái II. elvégzéséhez a tervezői 
művezetési feladatok az alábbiak szerint: 
Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során ellátandó tervezői művezetés, melynek mennyisége 6 nap. Ajánlatkérő a 
Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján fenntartja ezen mennyiségtől +30%-kal való eltérés lehetőségét. 
 
3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 121. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás 
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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: KÉ-22501/2015, közzététel napja: 2015. október 30., 2015/123. szám, 
módosításra került: KÉ-476/2016,  közzététel napja: 2016. január 13., 2016/5. szám 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: mindkét rész vonatkozásában igen 
 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá 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 (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1. rész: 2 db, 2. rész: 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):  
 

1. rész: 
 

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (konzorciumvezető) 
Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 
Ajánlattevő neve: REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Ligetszépe u. 8. 
Ajánlattevő neve: DIREKT Távhővezetéképítő Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 85. 

Részszempont: Részszempontra tett megajánlás: 

1. Tervezési munkákra megajánlatott nettó 
ajánlati ár (Ft) 

52 000 000 Ft 

2. Tervezői művezetés díja (Ft/ fél 
munkanap) 

75 000 Ft/ fél munkanap 

3. Jótállási idő (minimum 12 hónap 
maximum 36 hónap) 

36 hó 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

2. rész 
 
Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (konzorciumvezető) 
Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 
Ajánlattevő neve: REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Ligetszépe u. 8. 
Ajánlattevő neve: DIREKT Távhővezetéképítő Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 85. 

Részszempont: Részszempontra tett megajánlás: 

1. Tervezési munkákra megajánlatott nettó 
ajánlati ár (Ft) 

53 635 000 Ft 

2. Tervezői művezetés díja (Ft/ fél 
munkanap) 

75 000 Ft/ fél munkanap 

3. Jótállási idő (minimum 12 hónap 
maximum 36 hónap) 

36 hó 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként):  
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1. rész: 
 

Részszempont: Súlyszám FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.(konzorciumvezető) (1024 Budapest, 
Lövőház u. 37.), REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 

(konzorciumtag) (2030 Érd, Ligetszépe u. 8.), DIREKT Távhővezetéképítő 
Kft. (konzorciumtag) (1032 Budapest, Bécsi út 85.) 

  nettó ajánlati 
ár/jótállási idő 

pontszám pontszám és súlyszám szorzata 

1.Tervezési 
munkákra 

megajánlatott 
nettó ajánlati ár 

(Ft) 

85 52.000.000,- Ft 10,00 850,00 

2.Tervezői 
művezetés díja 

(Ft/ fél 
munkanap) 

10 75.000,- Ft 10,00 100,00 

3.Jótállási idő 
(minimum 12 

hónap maximum 
36 hónap) 5 36 10,00 50,00 

Összpontszám 1000,00 

 
2. rész: 

 

Részszempont: Súlyszám FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.(konzorciumvezető) (1024 Budapest, 
Lövőház u. 37.), REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 

(konzorciumtag) (2030 Érd, Ligetszépe u. 8.), DIREKT Távhővezetéképítő 
Kft. (konzorciumtag) ( 1032 Budapest, Bécsi út 85.) 

  nettó ajánlati 
ár/jótállási idő 

pontszám pontszám és súlyszám szorzata 

1. Tervezési 
munkákra 

megajánlatott 
nettó ajánlati ár 

(Ft) 

85 53.635.000,- Ft 10,00 850,00 

2. Tervezői 
művezetés díja 

(Ft/ fél 
munkanap) 

10 75.000,- Ft 10,00 100,00 

3. Jótállási idő 
(minimum 12 

hónap maximum 
36 hónap) 5 36 10,00 50,00 

Összpontszám 1000,00 

 
c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 

felső határának megadása: 1-10 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. Tervezési munkákra megajánlatott nettó ajánlati ár (Ft)                85 
2. Tervezői művezetés díja (Ft/ fél munkanap)                                 10 
3. Jótállási idő (minimum 12 hónap maximum 36 hónap)                    5 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  
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1. Tervezési munkákra megajánlatott nettó ajánlati ár (Ft): 
Az egyösszegű ajánlati árat nettó forint összegben, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező díjszámítási táblázat 
kitöltésével kell megadni. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó 
ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított 
arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a dokumentációban ismertetett képlet szerint. 
 
2. Tervezői művezetés díja (Ft/ fél munkanap) 
A tervezői művezetés díját nettó forint összegben kell megadni akként, hogy fél munkanapnak napi négy óra 
munkavégzés felel meg. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó 
ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított 
arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a dokumentációban ismertetett képlet szerint. 
 
3. Jótállás időtartama (minimum 12 hó maximum 36 hó): 
A jótállás időtartama értékelési részszempontra történő ajánlattétel során az ajánlattevő köteles meghatározni, hogy a 
teljesítést követően hány hónap jótállást vállal az általa elkészített tervekre. 
Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (a leghosszabb jótállást tartalmazó) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél 
kedvezőtlenebbek (rövidebbek) az egyenes arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a 
dokumentációban ismertetett képlet szerint. Minden jótállás vállalást egész hónapban kifejezve kell meghatározni.  
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 36 hónap és ennél kedvezőbb (hosszabb) jótállásra vonatkozó 
ajánlatokat egyaránt 10 ponttal értékeli. 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján 12 hónapot határozza meg a jótállás minimumát (amelynél az ajánlatkérő 
számára kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, azaz ebben az esetben az ajánlat érvénytelen). 
 
Az adott részszempontra ilyen módon kapott pontok száma megszorzásra kerül a mellé rendelt súlyszámmal, és a 
szorzatok összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. A legtöbb pontot elért ajánlat az 
összességében legelőnyösebb. 
A kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
OT Industries Tervező Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.)  
 
Ajánlattevő az 1. és 2. rész vonatkozásában benyújtott ajánlatában is ellentmondás merült fel a felolvasólapon megjelölt 
összegek és a díjszámítási táblázatban megjelölt összegek között. A Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontjára tekintettel, 
Ajánlatkérő az 1. és a 2. rész vonatkozásában azért nem bocsátott ki hiánypótlási felhívást az eltéréssel 
kapcsolatban, mert a hiánypótlás az ajánlati kötöttség megsértésével járt volna, azaz a beszerzés tárgyára 
vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosítására került 
volna sor. Továbbá  a Közbeszerzési Döntőbizottság D.335/16./2009. határozata alapján: „Az ajánlattevők az 
ajánlatot a felhívásban, a dokumentációban meghatározottak szerint kötelesek elkészíteni és benyújtani. A 
Kbt. 70.§ (1) bekezdése ajánlattevő kötelezettségévé teszi, hogy tegyenek kifejezett nyilatkozatot a kért ellenszolgáltatási 
összegre. Az egyéb érdekelt ajánlata e törvényi követelmények nem felelt meg, mivel a felolvasólapon más nettó 
összeg került feltüntetésre a részletes árajánlatban megadott nettó árhoz képest. Erre tekintettel ajánlatkérőnek 
az ajánlatot a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné kellett volna nyilvánítania. A Döntőbizottság 
álláspontja szerint a Kbt. kogens szabályrendszerében a kérelmező ajánlatának érvénytelensége nem 
küszöbölhető ki.” 
Ajánlattevő ajánlata így nem felel meg az ajánlatkérő által kért és előírt műszaki leírásnak (ártáblázatban 
meghatározott mennyiségi egység), amely alapján Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján az 1. és a 2. rész vonatkozásban is, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

Gamma Energy Kft. (1119 Budapest, Petzvál József u. 52.) 

Ajánlattevő ajánlatában nem árazta be a felolvasólapon az 1. és a 2. részt, és a Kbt. 71. § (7) bekezdés b) pontja 
értelmében a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá 
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja, így Ajánlattevő ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
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11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

1. rész: 
 

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (konzorciumvezető) 
Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 
Ajánlattevő neve: REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Ligetszépe u. 8. 
Ajánlattevő neve: DIREKT Távhővezetéképítő Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 85. 

Részszempont: Részszempontra tett megajánlás: 

1. Tervezési munkákra megajánlatott nettó 
ajánlati ár (Ft) 

52 000 000 Ft 

2. Tervezői művezetés díja (Ft/ fél 
munkanap) 

75 000 Ft/ fél munkanap 

3. Jótállási idő (minimum 12 hónap 
maximum 36 hónap) 

36 ó 

Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot (ajánlattevő pontszáma 
1000,00). 
 

2. rész 
 
Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (konzorciumvezető) 
Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 
Ajánlattevő neve: REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Ligetszépe u. 8. 
Ajánlattevő neve: DIREKT Távhővezetéképítő Kft. (konzorciumtag) 
Ajánlattevő székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 85. 

Részszempont: Részszempontra tett megajánlás: 

1. Tervezési munkákra megajánlatott nettó 
ajánlati ár (Ft) 

53 635 000 Ft 

2. Tervezői művezetés díja (Ft/ fél 
munkanap) 

75 000 Ft/ fél munkanap 

3. Jótállási idő (minimum 12 hónap 
maximum 36 hónap) 

36 hó 

Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot (ajánlattevő pontszáma 
1000,00). 
 

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:  
1. rész: 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: - 
REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.: gépészeti tervezés, tartószerkezeti tervezés (statika-mélyépítés), 
geodézia tervezés, gáz tervezés, forgalomtechnikai tervezés, kertészeti tervezés, vízi mérnöki tervezés, villamos 
mérnöki tervezés (villamos erőátviteli és automatika) 
DIREKT Távhővezetéképítő Kft.: forgalomtechnikai tervezés, tartószerkezeti tervezés, geodézia, szerkesztés 
 
2. rész: 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: - 
REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.: gépészeti tervezés, tartószerkezeti tervezés (statika-mélyépítés), 
geodézia tervezés, gáz tervezés, forgalomtechnikai tervezés, kertészeti tervezés, vízi mérnöki tervezés, villamos 
mérnöki tervezés (villamos erőátviteli és automatika) 
DIREKT Távhővezetéképítő Kft.: forgalomtechnikai tervezés, tartószerkezeti tervezés, geodézia, szerkesztés 
 
 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: 



 10 

       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: mindkét részben: 2016. február 
19.  
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: mindkét részben: 2016. 
február 29. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. február 19.  
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. február 19.  
18.Összegezés módosításának indoka: - 
19. Az összegzés 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: - 
 


