
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 

A beszerzés tárgya, mennyisége 
FŐTÁV Zrt. központi irodaházának energiamenedzsment tárgyú átvilágítása az alábbiak 
szerint: 

o A kijelölt irodaház energiafelhasználásának felmérése, ún. energiaaudit lefolytatása 
két munkaszakaszban (nyári, illetve őszi használati körülmények) a fogyasztási, 
üzemeltetési jellemzőket figyelembe véve, energiamérleg készítése. A 
munkaszakaszok végén rész-, illetve zárójelentés készítése, prezentálása; 

o A felmérés eredményeire támaszkodva javaslattétel a költséghatékony működést 
biztosító intézkedések megtételére. Számottevő műszaki beruházást nem igénylő 
illetve beruházási ráfordítást igénylő intézkedések meghatározása, az intézkedések 
által várható megtakarítások számszerűsítése; 

o A zárójelentés minimális tartalma (megállapítások, javaslatok, intézkedési terv) 

 a teljes adatállomány bemutatása, 

 az azonnali megtakarítási lehetőségek ismertetése, értékelése, kapcsolódó 
intézkedési terv meghatározása, 

 az energetikai hatékonyságot növelő, célszerű műszaki beruházások 
meghatározása, értékelése, kapcsolódó intézkedési terv meghatározása, 

 az intézkedésekhez kapcsolódó eredmények összegzése. 
 
A teljesítés határideje: A véghatáridő 2013. december 15. 
 
A felmérésbe bevont objektum címe és jellemző adatai: 
Címe: 1114 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
Az épület funkciója: központi irodaház.  
Mérete: 11.258 m2 szintterületű, 8 szintes épület.  
Elhelyezhető létszám 390 fő.  
Kihasználtság 99%-os.  
Az irodaház egy 14.195 m2-es, egyéb épületeket i s magában foglaló telken helyezkedik el. 
A teljes objektum irányadó energiafogyasztása 2012. évben: 1.151.200 kWh. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére 
utólag kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint. 
 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12. napja, 11.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlatot magyar forintban, nettó értékben kell meghatározni.  
 
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, lezárt 
csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati példányban 
kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" 
példány. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti ajánlatban 
foglaltak az irányadók.  
 
Az ajánlatnak minimálisan a következő iratokat kell tartalmaznia: 



 
 

 az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerinti felolvasólapot; 

 az alkalmasság igazolására szolgáló iratokat; 

 átláthatósági nyilatkozatot (2. sz. melléklet); 

 szerződéstervezetet. 
 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. augusztus 16. 
 
Kiegészítő tájékoztatás 
Amennyiben ajánlattevőnek a megfelelő ajánlattétel érdekében további információra van 
szüksége, úgy azt írásban (faxon vagy e-mailben) kell kérnie ajánlatkérő I. pontban 
megjelölt kapcsolattartójától legkésőbb 2013. augusztus 7. napján 15.00 óráig. A 
kérdéseket - a könnyebb feldolgozhatóság érdekében - azok jellege 
(szakmai/jogi/adminisztratív) szerint kérjük csoportosítani. 
 
További információk: 
A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő hozzájáruljon ahhoz, hogy a szerződésében 
foglalt díjazása a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön. 
 
Az ajánlattételi felhívás alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem 
keletkezik. 
 
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérésben foglaltakat bizalmasan kezelni, azok kizárólag az 
ajánlat elkészítésére használhatóak fel, harmadik személynek nem adhatók át. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően, ha a cégjegyzékből a 
tényleges tulajdonos természetes személy nem ismerhető meg, akkor a tényleges 
tulajdonos személyéről az ajánlattevő nyilatkozik azzal, hogy azt Ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi. A tényleges tulajdonos feltárására vonatkozó kötelezettség 
elmulasztása vagy hamis adat szolgáltatása esetén Ajánlatkérő kártérítési igénnyel lép fel. 

II. Pályázat eredménye: 

A pályázat nyertese: Szekundáns Gazdasági, Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Liliom utca 39.) 

III. Indoklás: 

A kiválasztás indoka: Szekundáns Gazdasági, Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. szeptember 30. 

 


