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18. melléklet 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szakértői próbavásárlás ellátása az alábbi 

részfeladatokkal: 
- mérőeszköz és mérési módszertan kidolgozása és megrendelőnek történő átadása,  
- összesen 360 db próbavásárlás elvégzése ügyfélszolgálati irodák alkalmazottai és irodavezetői, 

valamint a fűtésszerelők részére a dokumentációban meghatározott bontásban, (a 
próbavásárlások szempontjairól Ajánlatkérő egy átfogó listát készít, melyet közöl a nyertes 
ajánlattevővel, ezen lista tekintetében ajánlatkérő minden negyedévet megelőzően egyeztetni 
kíván a nyertes ajánlattevővel arról, hogy a mindenkori elvárásoknak megfelelően, a konkrét 
negyedévben mely speciális szempont/ok szerinti vizsgálatot is kér lebonyolítani), 

- a próbavásárlásokról negyedévente elemzések és jelentések illetve prezentációk készítése,  
- opcionálisan a jelentések tartalmának megfelelő oktatási anyag kidolgozása és tréning/ek tartása, 

a tréningeket igény esetén, külön eseti megrendelés alapján bonyolítja le a nyertes ajánlattevő, 
10-12 fős csoportokban, az ügyfélszolgálati irodák alkalmazottai és irodavezetői, valamint a 
fűtésszerelők részére a FŐTÁV Zrt. által jóváhagyott tematika alapján, a tematika része kell, hogy 
legyen különösen: értékesítés, ügyfélkezelés, konfliktuskezelés, kommunikáció; a tréningek 
óraszáma maximum 320 óra, az opcionálisan megjelölt tréning óránként külön-külön lehívható a 
szerződés teljes időtartama alatt. 

- on-line hozzáférés biztosítása az ügyfélszolgálati irodák, fűtésszerelők teljesítményével 
kapcsolatos felmérési adatokat és pontszámokat tartalmazó, a nyertes ajánlattevő által 
létrehozott adatbázishoz, az oldal üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, ide értve a 
negyedévenkénti adattöltést is, irodánkénti, ügyintézőnkénti, ügytípusonkénti, 
próbavásárlásonkénti visszakereshetőség mellett. 
 

3. A választott eljárás:  
A közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli, legalább 3 ajánlattevő meghívásával induló általános egyszerű, 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)∗∗∗∗ Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
c)∗∗∗∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 4 db 
 
6.  a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
 
DDTR Kft., 1012 Budapest, Attila út 117. 5/3 
1. ajánlati ár: nettó 14 990 000 Ft 

1.1. egyösszegű nettó átalány ár: nettó 7 790 000 Ft 
1.2. opcionálisan a tréningek nettó díja: nettó 22 500 Ft/óra 

2. szakmai ajánlat kedvezőségének pontszáma: az adható 100,00 pontból 100,00 pont  
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GFK Hungária Kft. és Európa Tréning Kft. közös ajánlattevő, 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 
1. ajánlati ár: nettó 11 300 000 Ft 

1.1. egyösszegű nettó átalány ár: nettó 4 900 000 Ft 
1.2. opcionálisan a tréningek nettó díja: nettó 20 000 Ft/óra 

2. szakmai ajánlat kedvezőségének pontszáma: 100,00 pont/ 76,47 pont   
 
Perfect Shopping Kft. és ÁKIR Kft közös ajánlattevő, 4031 Debrecen, Kishegyesi út 30. 
1. ajánlati ár: nettó 8 640 000 Ft 

1.1. egyösszegű nettó átalány ár: nettó 1 440 000 Ft 
1.2. opcionálisan a tréningek nettó díja: nettó 22 500  Ft/óra 

2. szakmai ajánlat kedvezőségének pontszáma: 100,00 pont/ 1,00 pont   
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
 Az elbírálás A 

részszempontok 
 

DDTR Kft. 
 

GFK Hungária Kft. és 
Európa Tréning Kft. közös 

ajánlattevő 

 
Perfect Shopping Kft. és 

ÁKIR Kft közös ajánlattevő 

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 1.1. egyösszegű 
nettó 

átalány ár 
(Ft) 

 

3 19,30 57,90 30,09 90,28 100,00 300,00 

 1.2. opcionálisan 
a tréningek 
nettó díja 
(Ft/óra) 
 

3 89,00 267,00 100,00 300,00 89,00 267,00 

 2. szakmai 
ajánlat 

kedvezőség
e 

6 100,00 600,00 76,47 458,82 1,00 6,00 

 A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként: 

  924,90  849,10  573,00 

 Adott esetben a 
részszempontokra 
adott pontszám 
szöveges 
értékelése: 
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(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 
1-100. 
 
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: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, az 
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján a következő részszempontok és súlyszámok 
szerint bírálja el. Az ajánlatok értékelésének részszempontjai: 
 
1. Ajánlati összár (nettó Ft) súlyszáma: 6 

1.1. egyösszegű nettó átalány ár (Ft) súlyszáma: 3 
1.2. opcionálisan a tréningek nettó díja (óra/Ft) súlyszáma: 3 

2.  szakmai ajánlat kedvezősége, súlyszáma: 6 
 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható alsó és felső 
ponthatár: 1-100. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. 
Az 1. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a 
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 37. 
szám, 2010. március 31.) alapján. 
A 2. résszempont értékelésének lépései: A szakmai ajánlat kedvezőségének értékelése egy legalább 3 
fős egymástól független szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a szakmai 
ajánlat kedvezősége részszempont esetében a tárgyalások lefolytatását követően beérkezett végleges 
ajánlatokat - a dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján - pontozással értékeli. A 
preferenciarendszerben meghatározott szakmai alszempontok kerülnek meghatározásra, majd a 
szakértők az egyes alszempontokhoz a preferencia rendszerben meghatározott tartalom alapján az 
alábbi pontszámokat rendelik: jó 2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 pont.  Ezt követően a szakértők 
összegzik a pontokat meghatározva ezzel a szakmai ajánlat kedvezőségének összpontszámát. A 
pontozást valamennyi szakértő ajánlatonként teljes körűen elvégzi. A szakmai ajánlat kedvezősége 
részszempont pontszámának meghatározása a következő módon történik: meghatározásra kerül a 
legtöbb összpontszámot elért ajánlat; meghatározásra kerül a legkevesebb összpontszámot elért 
ajánlat; majd a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 számú módosított ajánlásának III. A. l. a) pontja 
szerint definiált arányosítással, az alábbiak szerint: a tárgyalások lefolytatását követően beérkezett 
végleges ajánlatok közül a szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkedvezőbb (legtöbb 
összpontszámot elérő) ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra adott pontok alapján a 
legkevésbé kedvezőbb (legkevesebb összpontszámot elérő) ajánlat 1 pontot kap. A többi ajánlat 1-100 
pont közötti ponttal kerül értékelésre a lineáris arányosítás elve szerint annak alapján, hogy az adott 
ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el az 1-100 pont között a legkedvezőtlenebb illetve a 
legkedvezőbb ajánlathoz képest. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket 
megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amely esetében a 
pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a legmagasabb. 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
ClientFirst Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (1073 Budapest, Erzsébet krt. 15.) 
Az ajánlata érvénytelen a Kbt. 88.§ (1) e) pontjára tekintettel, mert nem tartalmazta a következő 
nyilatkozatot: Az ajánlattételi felhívás „III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok 
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(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat 
is” pontjában előírt rendelkezéseknek megfelelően, az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben nem vesz igénybe a 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
DDTR Kft., 1012 Budapest, Attila út 117. 5/3 
1. ajánlati ár: nettó 14 990 000 Ft 

1.1. egyösszegű nettó átalány ár: nettó 7 790 000 Ft 
1.2. opcionálisan a tréningek nettó díja: nettó 22 500 Ft/óra 

2. szakmai ajánlat kedvezőségének pontszáma: az adható 100,00 pontból 100,00 pont  
Összességében legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
GFK Hungária Kft. és Európa Tréning Kft. közös ajánlattevő, 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 
1. ajánlati ár: nettó 11 300 000 Ft 

1.1. egyösszegű nettó átalány ár: nettó 4 900 000 Ft 
1.2. opcionálisan a tréningek nettó díja: nettó 20 000 Ft/óra 

2. szakmai ajánlat kedvezőségének pontszáma: 100,00 pont/ 76,47 pont   
A nyertes ajánlattevő ajánlatát követően az összességében legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta. 
 
9.* a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 

benyújtotta-e? igen 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására 

szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen 
 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a 
közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k 
közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs. 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs. 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs. 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: próbavásárlás, 
tréningek lebonyolítása (tréner) 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: A szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása 
nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné tárgyalás nélküli eljárásban a legkedvezőbb 
ajánlat kiválasztását. 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2012. jan. 
17. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2012. jan. 
26. 
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14.* Egyéb információk: - 
 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: - 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2012. január 16. 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. január 16. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
 
    A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot választja ki. 


