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Budapesti Távhőszolgáltató ZrtAjánlatkérő 
neve:

FŐTÁV Barázda köz, Füredi út épületfelújításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000274142019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt EKRSZ_
66063016

Budapest HU110 1116

Kalotaszeg Utca 31

Csajbók Eszter

ecsajbok@fotav.hu +36 17006621

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
17119252

Budapest HU110 1145

Mexikói Út 52/A

Némethi Péter

kozbeszerzes@legalexpert.hu



EKR000274142019

1A szerződés száma:

1 - Budapest XI. kerület, Barázda köz 9-11.Rész száma, elnevezése:

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:

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:

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

Feladat: A Főtáv Zrt. Budapest XI. kerület, Barázda köz 9-11., Budapest XIV. kerület, Füredi út 53-55.. sz. alatti telephelyeken a 
beszerzés tárgyában megjelölt KEHOP 5.2.8. pályázattal érintett épületek kivitelezéséhez a megajánlott átalánydíjas szerződésben 
rögzítettek figyelembevételével. A feladatellátás célja: A FŐTÁV Zrt. érdekkörében meghatározott tárgyi feladatok elvégzéséhez, a 
feladat ellátásához szükséges pénzügyi és szerződéses keret biztosítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FŐTÁV Barázda köz, Füredi út épületfelújítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.legalexpert.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja 
a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint: az 1. 
értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. 
fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (P – Pmin)/(Pmax-Pmin)=(Alegjobb/
Avizsgált) azaz P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; a 2-4. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési 
Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti egyenes 

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:

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

Ajánlattevő az előírt hiányokat az előírt módon és formában, kellő határidőre pótolta, melynél fogva az ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban foglalt követelményeknek, az eljárás során az 1. 
részre kizárólag ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

Szöveges értékelés:

B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 36 hónap és maximum 60 hónap ajánlható meg): 39 A vállalt határidőre 
felajánlott kötbér mértéke a szerződéstervezetben rögzítetteken felül (nettó aj. ár %-a/nap): 0 Az alkalmassági 
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményben rögzítetten felül
években): 123,8 Vállalkozói díj – nettó Ft -ban: 158 797 956 Ajánlattevő az előírt hiányokat az előírt módon és formában, kellő 
határidőre pótolta, melynél fogva az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban foglalt 
követelményeknek, az eljárás során az 1. részre kizárólag ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

25398791241B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, 
Kunigunda Útja 78.

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: Igen
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Budapest XIV. kerület, Füredi út 53-55.Rész száma, elnevezése:

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:

M/2: Lat-Gép Kft. 26621489-2-43, Latkapos Kft. 25435753-2-14, Lat-Elektro Kft. 26621630-2-43, M/1: B&G Építő és Üzemeltető 
Kft. 25057133-2-20

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:

Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 36 hónap és maximum 60 hónap ajánlható meg): 39 A vállalt határidőre 
felajánlott kötbér mértéke a szerződéstervezetben rögzítetteken felül (nettó aj. ár %-a/nap): 0 Az alkalmassági 
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményben rögzítetten felül
években): 123,8 Vállalkozói díj – nettó Ft -ban: 158 797 956 Ajánlattevő az előírt hiányokat az előírt módon és formában, kellő 
határidőre pótolta, melynél fogva az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban foglalt 
követelményeknek, az eljárás során az 1. részre kizárólag ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

25398791241B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Kunigunda Útja 
78.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

arányosítással történik. A 4. értékelési szempont vonatkozásában: Az adott értékelési rész-szempont esetében a releváns többlet 
szakmai tapasztalatot a 2 fő kőműves-, 2 fő villanyszerelő és 1 fő lakatos szakember tekintetében vizsgálja Ajánlatkérő, így a 
felolvasólapon ennek megfelelően az érintett szakemberek M/2 pontban nevesített szakmai tapasztalatát meghaladó összes évet kell 
feltüntetni, az ajánlatban csatolt dokumentumokkal részletezve, hogy mely többlet szakmai tapasztalat mely szakember tekintetében 
áll fenn. Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő összértéket veszi alapul az értékelés során a jelen dokumentációban rögzített egyenes 
arányosítás módszertana és a közreadott képlet alapján. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. (P – Pmin)/(Pmax-Pmin)=(Avizsgált/Alegjobb) azaz P
= (Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála 
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

építőmesteri, szakipari, épületgépészeti és épületvillamossági munkák részfeladatai

Lat-Gép Kft. 26621489-2-43, Latkapos Kft. 25435753-2-14, Lat-Elektro Kft. 26621630-2-43, B&G Építő és Üzemeltető Kft. 
25057133-2-20

Igen



EKR000274142019

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja 
a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint: az 1. 
értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. 
fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (P – Pmin)/(Pmax-Pmin)=(Alegjobb/
Avizsgált) azaz P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; a 2-4. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési 
Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti egyenes 
arányosítással történik. A 4. értékelési szempont vonatkozásában: Az adott értékelési rész-szempont esetében a releváns többlet 
szakmai tapasztalatot a 2 fő kőműves-, 2 fő villanyszerelő és 1 fő lakatos szakember tekintetében vizsgálja Ajánlatkérő, így a 
felolvasólapon ennek megfelelően az érintett szakemberek M/2 pontban nevesített szakmai tapasztalatát meghaladó összes évet kell 
feltüntetni, az ajánlatban csatolt dokumentumokkal részletezve, hogy mely többlet szakmai tapasztalat mely szakember tekintetében 

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:

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

Ajánlattevő az előírt hiányokat az előírt módon és formában, kellő határidőre pótolta, melynél fogva az ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban foglalt követelményeknek, az eljárás során a 2. 
részre kizárólag ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

Szöveges értékelés:

In-West Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Közös ajánlattevő neve: Opus Ingatlanüzemeltető és Generálkivitelező Kft. Székhelye: 1139 Budapest Váci Út 99 Jótállás vállalt 
időtartama – naptári hónap (minimum 36 hónap és maximum 60 hónap ajánlható meg): 36 A vállalt határidőre felajánlott kötbér 
mértéke a szerződéstervezetben rögzítetteken felül (nettó aj. ár %-a/nap): 0 Az alkalmassági minimumkövetelményre 
megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményben rögzítetten felül években): 117 
Vállalkozói díj – nettó Ft -ban: 250 425 310 Ajánlattevő az előírt hiányokat az előírt módon és formában, kellő határidőre pótolta, 
melynél fogva az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban foglalt követelményeknek, az eljárás során 
a 2. részre kizárólag ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

10680160241In-West Kft., 1028 Budapest, Táncsics Mihály Utca 16

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

3A 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
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kért hiányokat hiánypótlási eljárás keretében nem pótolta, alkalmasságát, kizáró okok fenn nem 
állását megfelelően nem igazolta, így ajánlata érvénytelen.

14045877211Zöld Út-Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2890 Tata, Agostyáni Út 78.

Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására nem csatolta az igazolásokat, így alkalmasságát nem 
igazolta megfelelően.

13125811244EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753

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:

EB Hungary Invest Kft., 13240567-2-42, M/1

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:

Közös ajánlattevő neve: Opus Ingatlanüzemeltető és Generálkivitelező Kft. Székhelye: 1139 Budapest Váci Út 99 Jótállás vállalt 
időtartama – naptári hónap (minimum 36 hónap és maximum 60 hónap ajánlható meg): 36 A vállalt határidőre felajánlott kötbér 
mértéke a szerződéstervezetben rögzítetteken felül (nettó aj. ár %-a/nap): 0 Az alkalmassági minimumkövetelményre 
megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményben rögzítetten felül években): 117 
Vállalkozói díj – nettó Ft -ban: 250 425 310 Ajánlattevő az előírt hiányokat az előírt módon és formában, kellő határidőre pótolta, 
melynél fogva az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban foglalt követelményeknek, az eljárás során 
a 2. részre kizárólag ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

10680160241In-West Kft., 1028 Budapest, Táncsics Mihály Utca 16

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

áll fenn. Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő összértéket veszi alapul az értékelés során a jelen dokumentációban rögzített egyenes 
arányosítás módszertana és a közreadott képlet alapján. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. (P – Pmin)/(Pmax-Pmin)=(Avizsgált/Alegjobb) azaz P
= (Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála 
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Építészeti, napelem építési, tűzvédemi és villámvédelmi munkák

EB Hungary Invest Kft., 13240567-2-42
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.09Lejárata:2019.05.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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