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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Budapesti Távhőszolgáltató ZrtAjánlatkérő 
neve:

Tetőszigetelési,bádogozási,tetőépítési munkák 2019Közbeszerzés 
tárgya:
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A 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

Az FŐTÁV Zrt. telephelyein lévő épületek, épületrészek döntő része lapos-tetős kialakítású, bitumenes vastaglemez, EPDM gumilemez 
vagy PVC szigeteléssel ellátott fedéssel rendelkezik, kisebb részük hagyományos magas-tetős kialakítású cserép, pala vagy 
fémlemezfedéssel. Az időjárási hatásoknak fokozottan kitett szigetelések és tetőhéjazatok több helyen elavultak, sérültek, a lapos-tetők
esetében a lejtési viszonyok megváltozása és avulás miatt lefolyástalan területek alakultak ki, a csapadékvíz több helyen megáll a 
felületen. Ezek a hibák beázáshoz vezetnek, ami állag és vagyonvédelmi szempontból komoly károkat okozhat vállalatunknak. A 
beázások javításakor szigeteléshez és tetőhéjazatokhoz kapcsolódó szerkezetek (bádogozások, csapadékvíz csatornák és lefolyók, 
villámhárítók, hőszigetelések stb.) indokolt cseréje vagy felújítása is a feladat része. A fentiek biztosítása érdekében az alábbi 
feladatok ellátása szükséges – különösen: 1. A javítás, felújítás előtt a terület felmérése és a hibák feltárása, optimális beavatkozás 
mértékének meghatározása (a rongálódás vagy avultság mértékének meghatározása, dokumentálása). 2. Gépészeti berendezések (pl.: 
szellőző gépek, klímák, villámhárítók, stb) munkamenettel összefüggő és beavatkozást igénylő ki és bekötési, valamint áttelepítési 
munkáinak igényfelmérése és jelzése, elvégzése, valamint azok felújítás alatti működtetésének biztosítása. 3. Megfelelő 
anyagkiválasztás építtetői igények és műszaki megvalósíthatósági feltételek figyelembe vételével – munkaterületenként - ami a 
kivitelezési költségeket és a későbbi javítási, karbantartási költségeket is befolyásolja. 4. A beépített és felhasznált anyagokról 
Megfelelőségi nyilatkozatot kell biztosítani a vállalkozónak, továbbá az átadási dokumentációban azok teljesítménymutatóit tartalmazó
adatlapokat is csatolni szükséges. 5. A mechanikailag sérült, beázott részek szerkezeti feltárása (alatta található hőszigetelés 
állagának és minőségének vizsgálata stb.), indokolt esetben költségelt javaslattétel azok műszaki megfelelőségének biztosítására, 
építtetői jóváhagyás esetén azok cseréjének elvégzése. 6. Új tetők építésénél a tervező által meghatározott rétegrend szerint, a 
vonatkozó szabványok és technológiai utasítások betartása melletti kivitelezés. 7. A nem sérült, de a rossz lejtési viszonyok miatt 
kialakult lefolyástalan részek, zúgok megszűntetése kisebb felületű lejtés korrekcióval, szigetelésfoltozással is készülhet 8. A 
garanciális és jótállási idő a szerződésben kerül meghatározásra, a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban vállaltak alapján. 9. A 
javítások, felújítások során fokozottan figyelembe kell venni a vonatkozó baleset megelőzési, tűzvédelmi és hulladékkezelési 
előírásokat és vállalati szabályzatokat, melyek szerint Hulladékgazdálkodási Tervet, és Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet (BET) 
kell benyújtani a munkafolyamatokra vonatkozóan. 10. A keretszerződés alapján végzendő eseti munkákra vonatkozó ajánlattétel, a 
megajánlott minta-költségvetési tételek alapján kerül meghatározásra, a mintaköltségvetésben nem szereplő anyagok tekintetében a 
TERC építőipari árkalkulációban meghatározott mérték 100%-ában, a mintaköltségvetésben nem szereplő munkadíjak tekintetében 
pedig az ajánlattevő által a felolvasólapon megajánlott rezsióradíj alapján kerülnek elszámolásra a tételek. 11. Azbesztes tetőfedés (pl. 
pala) bontása, szigetelés esetén, az azbesztmentesítés, mérések elvégzése és a hatósági bejelentések megtétele a Vállalkozó feladatát 
képezi. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: 
nettó 40.000.000,- Ft.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tetőszigetelési,bádogozási,tetőépítési munkák 2019

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://b-t.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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1.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): súlyszám:50, Értékelési pontszám:10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 500 1.2. Rezsióradíj mértéke (HUF): súlyszám:20, Értékelési pontszám:10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 200 2. Vállalt jótállás mértéke minimum 24 hónap, maximum 60 hónap: 
súlyszám:30, Értékelési pontszám:10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 300

Szöveges értékelés:

100049. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

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. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 2.893.225 HUF 1.2. Rezsióradíj 
mértéke (HUF): 6.000 HUF 2. Vállalt jótállás mértéke: minimum 24 hónap, maximum 60 hónap: 36 hónap

2502961920749. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Szekesfehervar, Zilahi Utca 13

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

1A 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:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.07.03

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 1.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 2.893.225 HUF 1.2. Rezsióradíj mértéke (HUF): 6.000 
HUF Ajánlata kiválasztásának indokai: Ez az ajánlattevő tette – egyetlen érvényes ajánlattevőként – az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot

2502961920749. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Szekesfehervar, Zilahi Utca 13

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1.1 és 1.2 szerinti alszempontok: fordított arányosítás, 2. résszempont: egyenes arányosítás

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:
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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:

A Kbt. 131.§ (8) bekezdés f) pontja alapján szerződéskötési moratórium nincs.

2019.09.20

2019.09.20




