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Tisztelt Ajánlattevők! 

 
 
A Kbt. 77. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatásul mellékelten küldöm a tárgyi 
közbeszerzési eljárás „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” dokumentumot. 
 

 

 

Budapest, 2012. március 29. 

 

 

Üdvözlettel 

 

a FŐTÁV Zrt. képviseletében: 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

dr. Orbán Krisztina Major Eszter 

Közbeszerzési csoportvezető Közbeszerzési munkatárs 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A Főtáv Zrt. általa éles üzemben használt ELO®Enterprise rendszer üzemeltetése 

rendszermérnöki támogatással. 

3. A választott eljárás fajtája: 

A Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás. 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 

megalapozó körülmények ismertetése: -. 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: -. 

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

és közzétételének/megküldésének napja: 

megjelent a Közbeszerzési Értesítőben 2012. március 5. KÉ- 3796/2012 számon. 

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

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

egy. 

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, elemei 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

RDM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Fő út 13.) 

- Havi átalány szolgáltatási díj Ft/hó 350.000 HUF+ ÁFA,/hó 

- Havi átalány szolgáltatási díjban foglaltan megajánlott többlet rendszermérnöki 

támogatás mérnöknap/hónap (egész számokban) 6 munkanap 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

    Az ajánlattevő neve: 
RDM Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. 
Az elbírálás A 

részszempontok 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám  

és  
súlyszám  
szorzata 

Havi átalány szolgáltatási díj (mely 
tartalmaz 4 mérnöknap rendszermérnöki 
támogatást) Ft/hó 

70 100 7000 

Havi átalány szolgáltatási díjban foglaltan 
megajánlott többlet rendszermérnöki 
támogatás mérnöknap/hónap (minimum 0 
mérnöknap havonta – maximum 5 
mérnöknap havonta) (egész számokban): 

30 100 3000 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  10.000 
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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 az 

értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100 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 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 értékelése a következőképpen történik az egyenes arányosítás 

módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított 

ajánlása (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 37. szám, 2010. március 31.) alapján. 

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. 

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: 

RDM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Fő út 13.) 

- Havi átalány szolgáltatási díj Ft/hó 350.000 HUF+ ÁFA,/hó 

- Havi átalány szolgáltatási díjban foglaltan megajánlott többlet rendszermérnöki 

támogatás mérnöknap/hónap (egész számokban) 6 munkanap 
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Ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 

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: 

2012.03.30. 

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

2012.04.10. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.03.28. 
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17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.03.29. 

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 *-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. 

 
 


