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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:  A Főtáv Zrt.-nél dolgozó munkavállalók részére a munkáltató székhelye 

szerinti városban (Budapest) és megyében (Pest megye) található elfogadóhelyeken az alábbi I., II. és III. 

részajánlatok szerinti mennyiségben utalványok szállítása: 

- I.  részajánlat: Utalványok sporteseményre szóló belépőjegyekre, bérletekre 2013. december 31-ig: 200.000,- 

Ft névértékben -70%  

- II.részajánlat: Utalványok kulturális szolgáltatás igénybevételére  2013. december 31-ig: 1 200 000,-Ft 

névértékben -70% 

- III. részajánlat: iskolakezdési utalvány 2013. december 31-ig 9.500.000 Ft,-névértékben -50 % 

3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés 
szerinti  hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
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: 2013.02.18. 
 
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 megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):   
 
I. részajánlat:   4 
II.részajánlat:   4 
III. részajánlat:   4 
 
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 lehet őség esetén részenként) :  
 
Sodexo Pass Hungária Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.  
Ellenszolgáltatás díja az utalványok névértékének %-ában: 

I. számú rész (sport utalványok): 0% 
II. számú rész (kultúra utalványok): 0% 
III.számú rész (iskolakezdése utalványok):0% 

Az ajánlat megfelelt -  Kbt. 63§ (1) alapján vizsgált – az ajánlati felhívásban , dokumentációban valamint a 

jogszabályokban meghatározott  feltételeknek. 
 
Edenred Solutions Kft. 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
Ellenszolgáltatás díja az utalványok névértékének %-ában: 

I. számú rész (sport utalványok): 0% 
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II. számú rész (kultúra utalványok): 0% 
III.számú rész (iskolakezdése utalványok):0% 

Az ajánlat megfelelt -  Kbt. 63§ (1) alapján vizsgált – az ajánlati felhívásban , dokumentációban valamint a 

jogszabályokban meghatározott  feltételeknek. 
 
Puebla Tanácsadó Kft. 1134 Budapest Kassák L. u. 72. 
Ellenszolgáltatás díja az utalványok névértékének %-ában: 
 

I. számú rész (sport utalványok): 0% 
II. számú rész (kultúra utalványok): 0% 
III.számú rész (iskolakezdése utalványok):0% 

Az ajánlat megfelelt -  Kbt. 63§ (1) alapján vizsgált – az ajánlati felhívásban , dokumentációban valamint a 

jogszabályokban meghatározott  feltételeknek. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):   
 

 

Az elbírálás 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 
részszempont
ok súlyszámai 

(adott 
esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
 …………….. …………….. …………….. 

 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

  
 Összesen:        

 
 (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 legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:  - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  

 
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. (1146 Budapest Hermina út 63.) ajánlattevő 
 
Indokolás:  
A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft ajánlata Kbt. 74.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen mert nem felel meg az Ajánlati 
dokumentáció szakmai részében támasztott azon érvényességi követelményeknek mely az elfogadóhelyek számát az 
alábbiak szerint határozta meg: 

Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az alább megjelölt területeken a megadott mennyiségű elfogadóhely legyen, a 
szerződés teljes futamideje alatt: 
 
1. részajánlat tekintetében (sportutalvány) 

Budapesten :  > 20 
Pest megye területén: > 20 

2. részajánlat tekintetében (kultúrautalvány) 
Budapesten :  > 20 
Pest megye területén: > 20 

3. részajánlat tekintetében (iskolakezdési utalvány) 
Budapesten :  > 100 
Pest megye területén: > 100 

Az ajánlatban nyilatkozni kellett az elfogadóhelyek számáról a fent meghatározott vonatkozásban. 

A Nemzeti üdülési Szolgálat Kft. Nyilatkozata szerint az alábbiak szerint rendelkezik elfogadóhelyekkel: 
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1. részajánlat tekintetében (sportutalvány) 
Budapesten :  35 
Pest megye területén: 0 
2. részajánlat tekintetében (kultúrautalvány) 
Budapesten :  35 
Pest megye területén: 0 
3. részajánlat tekintetében (iskolakezdési utalvány) 
Budapesten :  48 

Pest megye területén: 195 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
Mindhárom érvényes ajánlattevő mindhárom részajánlat tekintetében 0%-ot ajánlott. Tekintettel arra hogy 3 egyforma 
ajánlat született Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani (Kbt. 72§ (3) bek. a pontja), ahogy ezt 
előzetesen ajánlati felhívásában is jelezte és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének 
nyilvánítani. A sorsolás 2013.március 22-én 9.15 órakor lezajlott Főtáv Zrt. székhelyén közjegyző jelenlétében. 
Ennek megfelelően az eredmény: 
 
1. részajánlat (Sport utalvány) nyertese: Sodexo Pass Hungária Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58 
2. részajánlat (kultúra utalvány)nyertese: Edenred Solutions Kft. 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1 
3. részajánlat (iskolakezdési utalvány) nyertese: Puebla Tanácsadó Kft 1134 Budapest Kassák L. u. 72.  

 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
1. részajánlat (Sport utalvány): Puebla Tanácsadó Kft 1134 Budapest Kassák L. u. 72. 
2. részajánlat (kultúra utalvány): Puebla Tanácsadó Kft 1134 Budapest Kassák L. u. 72. 
3. részajánlat (iskolakezdési utalvány): Edenred Solutions Kft. 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1 

 
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 :  
2. részajánlat: utalványok házhoz szállítása 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában :  
3. részajánlat: utalványok házhoz szállítása 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben  
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
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 me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
2. részajánlat: Edenred Solutions Kft. 1075 Budapest Kéthly Anna tér 1. 
Ajánlati felhívás III.6. műszaki szakmai alkalmasság igazolása: M1) A 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó szakmai alkalmasságát igazoló alábbi 
dokumentum eredeti vagy egyszerű másolati példányát: Az Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított három évben közbeszerzés tárgya szerinti (utalvány beszerzés) referencia ismertetése a Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdésben 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában :  
3. részajánlat: Edenred Solutions Kft. 1075 Budapest Kéthly Anna tér 1. 
Ajánlati felhívás III.6. műszaki szakmai alkalmasság igazolása: M1) A 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó szakmai alkalmasságát igazoló alábbi 
dokumentum eredeti vagy egyszerű másolati példányát: Az Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított három évben közbeszerzés tárgya szerinti (utalvány beszerzés) referencia ismertetése a Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdésben 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2013-03-29 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013-04-08 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013.03-27 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013.03-28 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 



4 

19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : A Kbt. 78§ (3) alapján ajánlattevő Edenred Solutions Kft. nevét illetően 
elírás történt.  
22.* Az összegezés javításának id őpontja :2013-04-05  
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja :2013-04-05  
24.* Egyéb információk : A bontási cselekményt követően ajánlattevő Edenred Kft nevében az eljárási 
cselekményekben névelírást történt. A helyes cégnév: Edenred Solutions Kft. 
 
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. 
 


