
9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg 
u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Bérleti szerződés keretében új haszongépjármű flotta tartós 
bérlete FŐTÁV Zrt. részére 
3. A választott eljárás fajtája:  2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás elektronikus árlejtéssel 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése:  
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2013/S 142-248059; 2013. 07. 24 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  nem 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbesz erzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból kerül t elvonásra, átcsoportosításra:  
A 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelen a közbeszerzési eljárás. 
Ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné 
nyilvánítja. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényt módosító 2013. évi CLXVII. törvény 
(továbbiakban Rezsicsökkentésről szóló törvény) 2013. 10.14. napján fogadta el a Parlament, mely 
eredményeként 2013. november 1-jétől 11,1 százalékkal csökkent a lakossági felhasználók távhő ára. A 
Rezsicsökkentésről szóló törvény a FŐTÁV Zrt. működését tekintve csak a lakosságnak értékesített távhő 
árát deklarálta. A lakossági díj csökkenés kompenzációjáról külön rendelet rendelkezik:  

A villamosenergia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 64/2013. (X.30.) NFM rendelet 
október 30-án került kihirdetésre, mellyel teljesé vált az árszabályozási keretrendszer. Ennek tükrében vált a 
társaság számára egyértelművé, hogy a Rezsicsökkentésről szóló törvény által előírt éves szintű lakossági 
árbevétel csökkenés (4,02 milliárd Ft) a fent nevezett rendelet alapján csak részben, 2,40 milliárd Ft 
mértékben kerül kompenzálásra. A fenti valós, ténybelileg megállapítható és elháríthatatlan okok alapján 
társaságunk pénzügyi, gazdasági eredményessége 1,67 milliárd forinttal romlott. A korábbi évek eseményei 
alapján erre az előre nem látható, eredménytelenséget okozó indokra, azaz a fent ismertetett körülményekre 
az ajánlatkérő gondos eljárás esetén sem számíthatott.  

c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: nem 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  6 db 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - 
szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként) :  
Benyújtott alapajánlatok tekintetében az alábbi ajánlattevők ajánlata volt érvényes: 

ajánlattevő neve és címe 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó 

HUF)  

MKB Euroleasing Autópark Zrt1022 Budapest Bimbó út 56. 45 984 668  
Porsche Lízing és Szolgáltató Kft1139 Budapest, Fáy utca 27. 42 598 751 

Deftern Kft. 2000 Szentendre Kőzúzó u.3. 50 212 700 
Postaautó Duna Zrt 4030 Debrecen Monostorpályi út 35/A. 66 101 290 

Merkantil Bérlet Kft. 2161 Csomád Táncsics M-u. 9 150 343 650 
Az elektronikus árlejtést követően Ajánlatkérő az ajánlatokat nem értékelte az alább olvasható indok miatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség 



esetén részenként):  - 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám 
alsó és fels ő határának megadása:  - 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok k özötti pontszámot : - 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
Ajánlatkérő az alapajánlatok beérkezését követően közbenső döntést hozott az alábbiak szerint: 
LeasePlan Hungária Zrt. 1113 Budapest Bocskai út 134-146 
Benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert ajánlattevő által csatolt 
Tájékoztató táblázat (szakmai ajánlat) értelmében egyéb módon nem felelt meg az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek mert megsértette az ajánlati kötöttséget. A 
LeasePlan Hungária Zrt. ajánlattevő ajánlatkérő felvilágosítás kérésére benyújtott felvilágosítása mellett 
csatolta a felvilágosítással összhangban kitöltött Tájékoztató ártáblázatot, amiben a képletnek megfelelő (D= 
x+y, ahol:D: éves összes fenntartási költség; x: éves összes bérleti díj; y: éves összes üzemanyag költség), 
értékelés alá eső részösszegeket megváltoztatta. Ajánlatkérő tehát megsértette a Kbt. 67.§ (8) bekezdését, 
mert a felvilágosítás megadása során javított hiba nem járhatott volna a teljes ajánlati ár értékelés alá eső 
részösszegének módosításával. Ajánlattevő ajánlata érvénytelenségéről tájékoztatást kapott, elektronikus 
árlejtésben nem vett részt. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), val amint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók k özre fognak m űködni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlat tevő ezen szervezet er őforrásaira (is) 
támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : - 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : - 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. november 27. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. november 28 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
24.* Egyéb információk :  Ajánlatkérő továbbra is fenntartja, hogy a haszongépjárművek elhasználódása 
miatt bekövetkező beszerzési igénye megmarad, csak a fent vázolt jogszabályi változások miatt előre nem 
látható mikor kerül erre sor. 
 
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 
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


