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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1  

Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Postai cím: Üllői út 423. II. em. 1. 

Város: Budapest  

Postai irányítószám: 1181 

 
II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő kazán berendezések rendszeres 

karbantartása, eseti javítása 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Az 1. rész mennyisége az alábbi nagy teljesítményű kazánok karbantartása és eseti javítása:  

− TERMOTÉKA 100E gázkazán, 

− Quadriga QT 100 379 lit. Melegvíztároló 

− TERMOTÉKA 100E gázkazán, 

− Termotéka ÉTI-75 

− GB-Ganz GK1002 kazán; ABG10 gázégővel 

− Buderus GB162-100kW;  

− Vaillant VK-58 

− Termotéka ÉTI-75 

− Quadriga NHRE 200 lit. Melegvíztároló 

− GB-GANZ GTE-10; GB-GANZ GAE-9 

− Hőterm 116ES elektronika 

− Komfort II. 115kW-os kazán 

− ERKA SUPER 90-RK150 

− Hőterm 136 ESB 

− FÉG-Vestale F105 

− FÉG R65 

− ERKA SUPER 90-RK200 

− GÉPSZÖV 150 kcal 

− ERKA SUPER 90-RK200 

− ERKA SUPER 90-RK250 

− ERKA SUPER 90-RK300 

− FÉG-Vestale F105 

− Buderus GB162-100kW;  

− Thermopress Modul 175 kW; Riello égőfejek 

− FÉG-Vestale F105 

− Thermopress 465 kW-os kazán 

− Buderus GB162-100kW;  

− FÉG-Vestale F105 

− ERKA SUPER 90-RK300 

− ERKA SUPER 90-RK200 

− Vaillant 24 kW falikazán 

− Hoval TOP GAS 80 kazán 
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− TERMOTÉKA 100E gázkazán, 

− ERKA SUPER 90-RK250 

− Viessmann 100/601 

− Konténeres gázkazán 2 darab GB-Ganz kazántest; 2db 300kW-os Uniferro égőfejjel 

nettó 9 000 000,- HUF -20% keretösszegben. 

 

 

A 2. rész mennyisége az alábbi kis teljesítményű kazánok karbantartása és eseti javítása:  

− Viessmann Vitoclass100  

− Remeha Quinta 115 

− Remeha Quinta 115 

− Hőterm41 ESB 

− Hőterm41 ESB 

− Saunier Duval Thema Classic FAS 30E kombi kazán 

− Vaillant 24 kW falikazán 

− Radiant 24kW fali kazán 

− Remeha Quinta 115 

− Vaillant 24 kW falikazán 

− FÉG C24 fali kazán 

− UNICAL gázkazán;  

− FÉG MZV-18 vízmelegítő 

− FÉG C30 falikazán; 

− FÉG C24 fali kazán 

− H-100 E gázbojler 

− FÉG vízmelegítő  

− Melegvíz bojler 

− FÉG C24 fali kazán 

− FÉG C40 fali kazán 

− FÉG C24 fali kazán 

− FÉG KF125 vízmelegítő 

− DUO Therm 60kW 

− FÉG C24 fali kazán 

− Csőszer gázbojler 120 lit. 

− Saunier Duval  Thema Classic FAS 30E kombi kazán 

− FÉG C40 fali kazán 

− Viessmann Vitopend 111 

− Quadriga 24 kW falikazán 

− Vaillant 24 kW falikazán 

− Saunier Duval Thema Classic FAS30E kombi kazán 

− TERMOMAX gázkazán 

− Vaillant 24 kW kondenzációs falikazán 

− FÉG C36 fali kazán 

− Renova gázkazán 

− Vaillant 24 kW falikazán 

− Termotéka ÉTI-25 

− Viessmann, Vitoman 

− TERMOMAX gázkazán 

− Heizer BFS-200 melegvíz tároló 

− FÉG C40 fali kazán 

− FÉG C36 fali kazán 

− Nikestar 2 kw 
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− FÉG C24 fali kazán 

− FÉG 80 literes boyler 

− FÉG C40 fali kazán 

− Konvektor 

− FÉG C40 fali kazán 

− FÉG C40 fali kazán 

− Alutherm 25 fali gázkazán 

− Vaillant VRC 420  fali kombi cirkó 

− FÉG C-324HH fali kazán(nem kombi) 

− Buderus Logmax Uo 12-24 fali kazán(nem kombi) 

− Ariston BS II.24 FF  fali kombi cirkó 

− FÉG C40 fali kazán 

nettó 5 000 000,- HUF-20% keretössszegben. 

 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

 

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

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része, XVII. fejezete 

 

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

Kbt.115. § (2) – (4) bekezdése alapján 

 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2016/06/07) 

 

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

ismertetése: 2 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1   

Rész száma: 2 1  

Elnevezés: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő kazán berendezések 

rendszeres karbantartása, eseti javítása 

 

Az eljárás eredményes volt: IGEN 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 
 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Flexo Kft. 

Székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 17. 

 

1. rész: Nagy teljesítményű kazán berendezések karbantartása, eseti javítása 

A karbantartás díja 1 évre vetítve (nettó Ft.)  2.206.800,- Ft 
Eseti javítási munkák nettó rezsióradíja (Ft/óra)        4.000,- Ft 
A karbantartási- és javítási munkákra a minimum 6 hónap felett megajánlott jótállás időtartama: 
 6 hónap + 6 hónap, összesen 12 hónap 
 

2. rész: Kis teljesítményű kazán berendezések karbantartása, eseti javítása 

 
A karbantartás díja 1 évre vetítve (nettó Ft.)  1.506.000,- Ft 
Eseti javítási munkák nettó rezsióradíj (Ft/óra)         4.000,- Ft 
A karbantartási- és javítási munkákra a minimum 6 hónap felett megajánlott jótállás időtartama:  
6 hónap + 6 hónap, összesen 12 hónap 
 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

1. rész 
 

    Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A 
részszempontok 

Flexo Kft. 
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részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

A karbantartás díja 1 évre vetítve (nettó Ft.) 10 10 100 

Eseti javítási munkák nettó rezsióradíja (Ft/óra) 75 10 750 

A karbantartási- és javítási munkákra a 
minimum 6 hónap felett megajánlott jótállás 
időtartama 

15 10 150 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

1000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: A legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó, és egyben egyetlen érvényes ajánlatot nyújtotta be, a szükséges mértékű fedezet Ajánlatkérő 
rendelkezésére áll. 

 
 

2. rész 
 

    Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A 
részszempontok 

Flexo Kft. 

 

  

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

A karbantartás díja 1 évre vetítve (nettó Ft.) 10 10 100 

Eseti javítási munkák nettó rezsióradíja (Ft/óra) 75 10 750 

A karbantartási- és javítási munkákra a 
minimum 6 hónap felett megajánlott jótállás 
időtartama 

15 10 150 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

1000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  1-10 
 

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: 2 
 

A pontok kiosztása az ajánlati árak (karbantartási díj és rezsióradíj) esetében fordított arányosítás: 

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 
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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 (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A pontok kiosztása a jótállás esetében egyenes arányosítás: 

 

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 (legmagasabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
 

Ajánlattevő neve: Flexo Kft. 

Székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 17. 

 

1. rész: Nagy teljesítményű kazán berendezések karbantartása, eseti javítása 

A karbantartás díja 1 évre vetítve (nettó Ft.)  2.206.800,- Ft 
Eseti javítási munkák nettó rezsióradíja (Ft/óra)        4.000,- Ft 
A karbantartási- és javítási munkákra a minimum 6 hónap felett megajánlott jótállás időtartama: 
6 hónap + 6 hónap, összesen 12 hónap 

 

2. rész: Kis teljesítményű kazán berendezések karbantartása, eseti javítása 

 
A karbantartás díja 1 évre vetítve (nettó Ft.)  1.506.000,- Ft 
Eseti javítási munkák nettó rezsióradíj (Ft/óra)         4.000,- Ft 
A karbantartási- és javítási munkákra a minimum 6 hónap felett megajánlott jótállás időtartama:  
6 hónap + 6 hónap, összesen 12 hónap 
 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó, és egyben egyetlen érvényes ajánlatot nyújtotta be, a szükséges 
mértékű fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 
 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 : NEM 

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) További információk: 2 

 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016/07/05) / Lejárata: (2016/07/11) ld. További információk pontban 
 
 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/07/04) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/07/04) 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.10) További információk: 2   
 
A Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja alapján Ajánlatkérő az 5 napos moratórium lejárta előtt is 
megkötheti a szerződést, mivel a Kbt. 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.  
 

 

 

 


