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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13730089Fax:+36 13730090Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.fotav.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14636538Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Budapesti Távhőszolgáltató ZrtAjánlatkérő 
neve:

Tervezett hibaelhárítási feladatok, új fogyasztókKözbeszerzés 
tárgya:
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

84A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 085-204481A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Tervezett hibaelhárítási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében A 
hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák összessége, melyek 
technológiai bontást tekintve az alábbiak lehetnek: Távhővezetéken előre nem tervezhető, rövid határidővel történő kivitelezés, 
meglévő vagy új nyomvonalon Elvégzendő feladatok: — tervezés, tervek engedélyeztetése, — csővezeték építése, javítása, bontása: — 
távhővezeték (hagyományos, előre szigetelt, flexibilis, duplex, spiko, egyéb, 25 bar nyomású és 140 0Chőmérsékletű az ajánlatkérő 
hatályos létesítési előírásai szerint), — vízvezeték (acél, horganyzott, azbesztcement, PPR3, réz, ötrétegű műanyag és KPE anyaggal), 
— csatorna, — gázvezeték, — gőzvezeték, — olajvezeték, — sűrített levegő vezetéke, — elektromos vezetéki, távközlési munkák, — 
szerelvények cseréje, — acélszerkezeti munkák, — vasbeton műtárgyak építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez), — 
csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, ütközésvizsgálata, — csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a 
feltárás eredményeinek kiértékelése, — építési terület előkészítése, — építést követően, helyreállítási munkák elvégzése, — egyéb fent 
nem említett hibaelhárítás. Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő tervez: DN80: 65 nyvfm DN100: 
255 nyvfm DN125: 1909 nyvfm DN150: 781 nyvfm DN200: 1557 nyvfm DN250: 160 nyvfm DN300: 265 nyvfm Össz. hossz (nyvfm): 
4992 Hőtermelő létesítményekben előre nem tervezhető, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon 
Elvégzendő feladatok: — elzáró szerelvények, berendezések javítása, cseréje, — kisebb csővezetékek újjáépítése, javítása, — nagyobb 
átmérőjű csővezetékek javítása, újjáépítése, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával, — acélszerkezetek (létrák, podeszt 
állványok, alátámasztások, stb.) javítása, — egyéb fent nem említett hibaelhárítás. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a 
rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 1 980 000 000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg 
legalább 80 %-át köteles lehívni. FŐTÁV Zrt. hőtermelő meglévő létesítményeinek felsorolását a műszaki leírás tartalmazza. 
Ajánlatkérő mind a hibaelhárítás, mind az új fogyasztó bekötése esetén a gépészeti rezsióradíj nettó 16 500 HUF/óra, a mélyépítési 
rezsióradíjat nettó 15 500 HUF/óra díjat meghaladó megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontjára 
figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tervezett hibaelhárítási feladatok, új fogyasztók

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indoklása: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá a felhívásban előírt alkalmassági követelményeket megfelelően 
igazolta. Ajánlattevővel szemben nem áll fenn a felhívásban meghatározott kizáró ok. Ajánlattevő ajánlata ezért érvényes. Az 
ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1.1. Gépészeti rezsióradíj HUF/óra: 16 500 1.2. Mélyépítés rezsióradíj 
HUF/óra: 15 500 1.3. Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a 
szerződéstervezetben leírtak szerint: 125 1.4. Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához 
képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: 120 1.5. Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki 
Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest: 120 1.6. Gépészeti rezsióradíj HUF/óra: 16 500 1.7. Mélyépítés 
rezsióradíj HUF/óra: 15 500 1.8. Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a 
szerződéstervezetben leírtak szerint: 125 1.9. Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához 
képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: 120 1.10. Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki 
Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest: 120 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai 
alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági 
követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő): 5 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M
.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek 
megfelelő hegesztők száma (0-5 fő): 5 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja 
szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszaki 
vezetők száma (0-2 fő): 2

11225331214OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky
Utca 207

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1. Gépészeti rezsióradíj HUF/óra: 16 500 1.2. Mélyépítés rezsióradíj HUF/óra: 15 500 1.3. Anyagár 
szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: 125 1.4. 
Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: 120 
1.5. Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest: 
120 1.6. Gépészeti rezsióradíj HUF/óra: 16 500 1.7. Mélyépítés rezsióradíj HUF/óra: 15 500 1.8. Anyagár szorzó %-ban kifejezve 
a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: 125 1.9. Tervezési díj szorzó %-ban 
kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: 120 1.10. Tervezői művezetési 
díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest: 120 Az ajánlat 
kiválasztásának indokai: Ez az ajánlattevő tette – érvényes ajánlattevőként – a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot.

11225331214OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky Utca 
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. A pontkiosztást 
tartalmazó pontozó táblázatot ajánlatkérő egyéb kommunikáció formájában küldi meg valamennyi ajánlattevő részére, tekintettel az 
EKR karakterkorlátozására.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

879.12OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tervezési és kivitelezési munkarészekre, engedélyeztetési munkarészekre, aszfaltozási munkák, anyagvizsgálatok, hegesztés, 
kézi földmunka

Nem ismert



EKR000214632019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.07.31 00:04:43 kissniki

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végezte el a bírálatot, az alábbi ajánlattevők ajánlatának tekintetében nem végezte el a bírálatot: 1) Ajánlattevő neve: 
Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevő Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20. Ajánlattevő neve
: RK-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő Székhelye: 1138 Budapest Szekszárdi Utca 15. 2) Ajánlattevő neve: Kraftszer
Vállalkozási Kft. Székhelye: 1139 Budapest Pap Károly Utca 4-6. 3) Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. Székhelye: 
2040 Budaörs Szabadság út 301.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.26Lejárata:2019.08.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.08.16

2019.08.16




