
 

 

Ö S S Z E G E Z É S  A Z  A J Á N L A T O K  E L B Í R Á L Á S Á R Ó L  

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1067 Budapest, 

Eötvös utca 21. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Az ajánlatkérő keretmegállapodás időtartama alatt 30 000 db szén-monoxid-érzékelő 

készüléket kíván beszerezni az alábbi műszaki paraméterek szerint. A teljes mennyiségtől az 

ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt jogosult +100 %-kal eltérni. 

Műszaki paraméterek: 

A készülék megbízhatóan érzékeli a szén-monoxid jelenlétét lakóépületekben a megadott 

alkalmazási feltételek mellett, riasztást ad. 

A készüléket folyamatos üzemelésre kell tervezni. A készülék nem tartozhat a 0 érintésvédelmi 

osztályba. Ha az érzékelő cserélhető, biztosítani kell az előző érzékelővel azonos szerkezeti 

jellemzőket és funkciókat, a belső detektor módosítása nélkül úgy, hogy a detektor 

változatlanul megfeleljen a vonatkozó szabvány követelményeinek. 

Ha az érzékelő helytelen csatlakozásának vagy hiányának a felismerése villamos úton 

történik, a detektornakautomatikus hiba- és/vagy riasztás jelzést kell adnia. Ezen kívül 

biztosítani kell, hogy egy adott gáztípusra tervezett érzékelőt ne lehessen kicserélni egy másik 

gáztípushoz tartozó érzékelővel, ill. ha mégis ilyen történik, hibajelzés keletkezzen. 

A látható jelzőknek a következőképpen kell működniük 

e) A riasztás jelzése: fény és hangjelzés. 

f) Látható hibajelzés: fény vagy hangjelzés. 

A jelzőkön fel kell tüntetni azok funkcióját. 

A jelzőknek láthatóaknak kell lenniük, miután a készüléket a gyártó utasításai szerint 

működési helyzetben fel¬szerelték. 

A készülék hallható riasztású legyen. 

A riasztás jelzőknek és a hallható riasztásoknak egyidejűleg kell működésbe lépniük a 

táblázatban megadott beállítási pontok szerint. 

Riasztási feltételek 

CO-koncentráció Nincs riasztás a következő időtartam előtt Riasztás a következő időtartam 

előtt 

30 ppm 120 perc - 

50 ppm 60 perc 90 perc 

100 ppm 10 perc 40 perc 

300 ppm - 3 perc 

Aktiválás esetén a riasztás fennmarad 50 ppm szén-monoxid-koncentráció felett. 

Minden beállító eszközt és az ilyen beállító eszközök kalibrálására vagy hozzáférésére 

szolgáló eszközt úgy kell tervezni, hogy meg lehessen akadályozni az illetéktelen beavatkozást. 

A készüléknek hibajelet kell adnia, ha a folyamatos üzemben hiba lép fel, vagy az érzékelő 

meghibásodása következik be. A hibajel egyértelműen azonosítható és megkülönböztethető 

legyen a gázriasztástól. Ha a készülék el van látva élettartam vége jelzéssel, használhatja a 

hibajelet. Egyébként az élettartam végének jelzését világosan meg kell különböztetni minden 

más jelzéstől. 

A készülékhez használati leírást vagy prospektust kell mellékelni. A használati leírásnak vagy 

prospektusnak teljes,világos és pontos utasításokat kell tartalmaznia a készülék felszerelésére, 

biztonságos és helyes működésére és rendszeres ellenőrzésére. Legalább a vonatkozó 

szabvány szerinti tartalmi elemeket kell feltüntetni a használati leírásban vagy prospektusban. 



 

 

A készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó szabvány szerinti, vizsgálatra és a teljesítményre 

vonatkozó követelmények. 

A készüléknek mindenben meg kell felelnie a vonatkozó EN 50291:1-2011, valamint MSZ EN 

50291:1-2014szabványokban foglalt követelményeknek. Készülék típusa B legyen a szabvány 

szerint. 

A terméknek CE tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. 

A terméknek magyar használati útmutatóval kell rendelkezniük. 

A termék az élettartama során regisztrált CO koncentrációk kiolvashatóságára alkalmasnak 

kell lennie diagnosztikai eszköz segítségével. 

A terméknek rendelkeznie kell belső tápellátással a garanciális idő tartama lejártáig. 

A terméknek gyártói nyilatkozattal kell rendelkeznie arról, hogy a megajánlott termék 

beépítés előtt CO gázzal tesztelt elektrokémiai cellával rendelkezik. 

A terméknek fürdőszobai elhelyezésre alkalmasnak kell lennie, legalább IPx4 (fröccsenő víz 

ellen védett mindenirányból). 

Az MSZ EN 50291:1-2014 szabvány által előírt feliratok a terméken (a felhasználó által 

véletlen, vagy egyszerűen nem eltávolítható formában, tampon termék burkolatára 

tamponnyomással, vagy lézer gravírozva) magyar nyelven kerüljenek feltüntetésre. 

Az ajánlatkérő jogosult a megvásárolt termékekből évente két alkalommal szúrópróba szerűen 

kiválasztott 3-3 db termékre kalibrációs vizsgálatot végezni a nyertes ajánlattevő költségére. 

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő állományának a készülékről, felszerelésről, 

diagnosztikájáról, garanciális eljárási rendről részletes oktatásokat nyújtani évente 2 

alkalommal az ajánlatkérő által biztosított magyarországi helyszínen. 

Az ajánlatkérő az eseti megrendelések során maximum 2 000 db eszközt rendel meg, melynek 

szállítási határideje a megrendeléstől számított 3 (három) naptári héten belül esedékes, 

előteljesítés lehetősége biztosított. 

Ajánlatkérő a fent leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad a 

310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet26. § (6) bekezdése alapján, a megnevezés csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

Közzététel napja: 2015.01.20.; Hirdetmény iktatószáma: TED 2015/S 013-018800 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
Igen 

 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: - 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 



 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1 (egy) darab 

 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 

az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként): 

 

1. Honeywell Szabályozástechnikai Kft. ajánlattevő (1139 Budapest, Petneházy utca 2-

4.) 

 

1.  
 

ajánlati ár (nettó HUF/db) 6.000 nettó HUF/db 

2.  

Teljes körű jótállás (hónap) (a sikeres átvételtől napjától 

számítva, az ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, 

maximum: 120 hónap) 

 

84 naptári hónap 

3.  

A szabványos riasztási szinteknél gyorsabban CO gázzal 

történő érzékelő tesztelés lehetősége: megoldható / nem 

megoldható 
Megoldható 

4.  

Egészségügyi szempontból veszélyeztetett felhasználók 

(várandós anyák, csecsemők, szívbeteg személyek) 

számára a szabványos riasztási szinteknél korábban jelző 

előriasztási funkció: aktiválható / nem aktiválható 

 

aktiválható 

5.  
Ajánlatkérő által megadott egyedi logó elhelyezése 

terméken: vállalja / nem vállalja nem vállalja 

 

 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként): 

  

 
Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

 
A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 

Honeywell Szabályozástechnikai Kft 

ajánlattevő 

    

  
Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

  Ajánlati ár 60 100 6000 

  Teljeskörű jótállás  10 100 1000 

  Szabványos riasztási szintekénél gyorsabban CO 

gázzal történő érzékelő tesztelés lehetősége 
15 100 1500 



 

 

  Egészségügyi szempontból veszélyeztetett felhasználók 

(várandós anyák, csecsemők, szívbeteg személyek) 

számára a szabályos riasztási szinteknél korábban 

jelző előriasztási funkció  

10 100 1000 

  Ajánlatkérő által megadott egyedi logó elhelyezése a 

terméken  
5 1 5 

  A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

9505 

 

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 

Alsó határ: 1, felső határ: 100 pont. 

 

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az 1. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő, ahol 

a legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, a többi 

ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással 

kerülnek meghatározásra a dokumentációban meghatározottak szerint. 

A 2. részszempont értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi a legelőnyösebb 

(legmagasabb) ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, a többi adandó pontszámok 

pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra a 

dokumentációban meghatározottak szerint. 

A 3., 4., és 5. értékelési szempontok esetén az értékelési szempontokra adott pozitív 

megajánlás (alkalmas, vállalja, aktiválható) esetén az ajánlattevő az adható pontszám 

maximumát kapja meg (100), negatív tartalmú megajánlás esetén (nem alkalmas, nem 

vállalja, nem aktiválható) az adható pontszám minimumát kapja meg. 

 

Bírálati szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó HUF/db) 
60 

2. Teljeskörű jótállás (a sikeres átvételtől napjától számítva az 

ajánlati elem minimum értéke 60 naptári hónap, maximum: 

120 naptári hónap). 

10 

3. Szabványos riasztási szintekénél gyorsabban CO gázzal 

történő érzékelő tesztelés lehetősége: megoldható/nem 

megoldható 

15 

4. Egészségügyi szempontból veszélyeztetett felhasználók 

(várandós anyák, csecsemők, szívbeteg személyek) számára a 

szabályos riasztási szinteknél korábban jelző előriasztási 

funkció: aktiválható/nem aktiválható 

10 

5. Ajánlatkérő által megadott egyedi logó elhelyezése a 

terméken: vállalja/nem vállalja 
5 

 

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

 



 

 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Figyelemmel arra, hogy mindösszesen egy érvényes ajánlat érkezett, valamint arra, hogy az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.1.4. pontjában 1-ban (egyben) határozta meg a 

keretmegállapodásban szereplő ajánlattevők keretszámát, ezért az alábbi ajánlattevő minősül 

nyertes ajánlattevőnek: 

 

1. Honeywell Szabályozástechnikai Kft. ajánlattevő (1139 Budapest, Petneházy utca 2-4.) 

1.  
 

ajánlati ár (nettó HUF/db) 6.000 nettó HUF/db 

2.  

Teljes körű jótállás (hónap) (a sikeres átvételtől napjától 

számítva, az ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, 

maximum: 120 hónap) 

 

84 naptári hónap 

3.  

A szabványos riasztási szinteknél gyorsabban CO gázzal 

történő érzékelő tesztelés lehetősége: megoldható / nem 

megoldható 
Megoldható 

4.  

Egészségügyi szempontból veszélyeztetett felhasználók 

(várandós anyák, csecsemők, szívbeteg személyek) 

számára a szabványos riasztási szinteknél korábban jelző 

előriasztási funkció: aktiválható / nem aktiválható 

 

aktiválható 

5.  
Ajánlatkérő által megadott egyedi logó elhelyezése 

terméken: vállalja / nem vállalja nem vállalja 

 

A fenti ajánlattevő mindenben eleget tett a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. 

 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

 

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

 

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 



 

 

 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 

támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

A szerződés a Kbt. 124.§ (8) bekezdés a) pontja értelmében (nyílt eljárásban csak egy 

ajánlatot nyújtottak be) a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető. 

 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

A szerződés a Kbt. 124.§ (8) bekezdés a) pontja értelmében (nyílt eljárásban csak egy 

ajánlatot nyújtottak be) a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2015. július 16. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2015. július 16. 

 

18. Az összegezés módosításának indoka: - 

19. Az összegezés módosításának időpontja: - 

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 

21. Az összegezés javításának indoka: - 

22. Az összegezés javításának időpontja: - 

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: - 

24. Egyéb információk: 

A szerződés a Kbt. 124.§ (8) bekezdés a) pontja értelmében (nyílt eljárásban csak egy 

ajánlatot nyújtottak be) a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető. 
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