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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: 
SAP integrált vállalatirányítási rendszer külön gyártói kiegészítő terméktámogatása a FŐTÁV Zrt. részére. A Főtáv Zrt. 
által használt SAP rendszer 4.7X200-as verziójára a gyártói támogatás 2013.03 hóval megszűnt. A SAP ECC 6.0-ás 
verzióra váltásig szüksége van a Főtáv Zrt.-nek a terméktámogatás pótlására. A Főtáv Zrt. rendelkezik SAP 
üzemeltetés támogatással, a jelen szolgáltatás igény tárgya az ezen felüli, szoftverhibának, rendszerhibának minősülő 
támogatási szint. A terméktámogatás kiterjed a gyári hibák javításának támogatására és a termék 
jogszabálykövetésére. Az üzemeltetés támogatási szolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
- igény esetén új igények megvalósítása (új javító csomagok elérhetőek jogszabályi változáskövetéssel), illetve 
megvalósításának támogatása; 
- üzemeltetési vagy beállítási hibák ügyfél specifikus elhárítása, 
- a szoftverkarbantartás keretében megoldandó problémák kivizsgálásának támogatása, 
- szakmai konzultáció rendszerhibákkal kapcsolatosan, 
- törvényi változások követésével kapcsolatos változtatások megvalósítása, különösképpen a HR modul tekintetében.  
SAP HR modul jogszabályi megfelelés: 
Az ajánlattevő jogszabály megfelelést biztosít az SAP HR moduljának 4.7.x200 verziójához az alábbiak szerint: 
- A jogszabályi megfelelés terjedelme az aktuális – jelenleg 6.0 szerinti –verzió funkcionális terjedelmének megfelelő. 
- A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a törvényi követés legkésőbb 2013.12.31-ével befejeződik. 
A transzportok kiszállítása az alábbiak szerint történik: 
- Az ajánlattevő a 2.1 pontban rögzített törvényi követési transzportokat e-mail-en juttatja el a Megrendelőnek. 
- A törvényi követési transzportok kiszállításának vállalt időpontja: a 6.0 verzió kiszállítási időpontját követő legfeljebb 
5 munkanap. 
- Az ajánlattevő a jelen szerződés keretében kizárólag a transzportok jelen fejezet szerinti kiszállítását végzi el, a 
transzportok bejátszása a rendszerbe a Megrendelő feladata. 
- Amennyiben az átadott és bejátszott transzport nem megfelelő, az ajánlattevő a javítást ingyenesen elvégzi és a 
javított transzportot átadja. 
- A jelen pont szerinti szolgáltatást az ajánlattevő átalánydíjas alapon biztosítja.  
Nem képezik a jelen szerződés tárgyát az alábbi tevékenységek: 
- standard tanfolyami képzés. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e 
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség), azaz gazdasági és a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.  
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
klasszikus, nemzeti, hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás 
 
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: Közzététel dátuma: 2013.06.07., iktatószám: KÉ- 9190/2013 
 
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):  1 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
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szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) : Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai az érvényes ajánlatot tett ajánlattevő esetén: 
 

−−−− SAP Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park) ajánlattevő 
 

1. ajánlati ár (nettó Ft) 

1.1. HR modul törvényi követésének negyedéves átalánydíja (nettó, 
HUF/negyedév)  

 
3.250.000 nettó, 
HUF/negyedév 

1.2. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

 
21.000 nettó, HUF/óra 

1.3. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

17.500 nettó, HUF/óra 

1.4. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett szolgáltatás 
esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

 
14.000 nettó, HUF/óra 

1.5. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

 
20.375 nettó, HUF/óra 

1.6. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

 
17.000 nettó, HUF/óra 

1.7. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett szolgáltatás 
esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

 
13.625 nettó, HUF/óra 

1.8. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

 
19.750 nettó, HUF/óra 

1.9. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

 
16.500  nettó, HUF/óra 

1.10. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett szolgáltatás 
esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

 
13.125  nettó, HUF/óra 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton 
megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is 
megküldi (igen vagy nem).  

 
igen 

 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati felhívásnak és dokumentációnak, hiánypótlásra nem szorult. 
Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
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 részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
 SAP Hungary Kft.  

 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

 1.ajánlati ár (nettó Ft)  

 
1.1. HR modul törvényi követésének negyedéves 
átalánydíja (nettó, HUF/negyedév)  

5 10 50 

 
1.2. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál 
munkaidőn belül végzett szolgáltatás esetén, 1-100 napig 
(nettó, HUF/óra) 

2 10 20 

 
1.3. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

2 10 20 

 1.4. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

2 10 20 

 
1.5. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál 
munkaidőn belül végzett szolgáltatás esetén, 101-200 napig 
(nettó, HUF/óra) 

1 10 10 

 
1.6. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

1 10 10 

 
1.7. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

1 10 10 

 
1.8. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál 
munkaidőn belül végzett szolgáltatás esetén, 200 nap felett 1 10 10 
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(nettó, HUF/óra) 

 
1.9. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

1 10 10 

 
1.10. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

1 10 10 

 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején 
az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy 
postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban 
Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem).  

1 10 10 

 Összesen:   180 
 
 (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:  1-10 pont. 
 
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 :  
 
- Az ajánlatkérő az 1. részszempont és alszempontjai értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az 
ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet 
alkalmazásával.  
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
P max: a pontskála felső határa,  
P min: a pontskála alsó határa,  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
2012/06/01) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
2012/06/01) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla értékeket ajánl az 1. részszempont illetve alszempontok 
tekintetében, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 értéket alkalmaz a képlet kitöltéséhez.  
 
- A 2. részszempont értékelési módszere: a pont hozzárendelés: igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont. 
 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol.  
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 tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka : - 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 

−−−− SAP Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park) ajánlattevő 
 

1. ajánlati ár (nettó Ft) 

1.1. HR modul törvényi követésének negyedéves átalánydíja (nettó, 
HUF/negyedév)  

 
3.250.000 nettó, 
HUF/negyedév 

1.2. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

 
21.000 nettó, HUF/óra 

1.3. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

17.500 nettó, HUF/óra 

1.4. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett szolgáltatás 
esetén, 1-100 napig (nettó, HUF/óra) 

 
14.000 nettó, HUF/óra 



4 

1.5. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

 
20.375 nettó, HUF/óra 

1.6. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

 
17.000 nettó, HUF/óra 

1.7. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett szolgáltatás 
esetén, 101-200 napig (nettó, HUF/óra) 

 
13.625 nettó, HUF/óra 

1.8. Projektvezető bázis tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül 
végzett szolgáltatás esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

 
19.750 nettó, HUF/óra 

1.9. Modul-tanácsadó óradíja normál munkaidőn belül végzett 
szolgáltatás esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

 
16.500  nettó, HUF/óra 

1.10. Fejlesztő óradíja normál munkaidőn belül végzett szolgáltatás 
esetén, 200 nap felett (nettó, HUF/óra) 

 
13.125  nettó, HUF/óra 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton 
megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is 
megküldi (igen vagy nem).  

 
igen 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
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 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 : - 
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 : 2013. …………. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013. …………. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. …………. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. …………. 
 
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 :  
 
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. 
 
 


