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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. részére egy, a Dokumentációban megfogalmazott feltételeknek megfelelő e-learning (oktatási és 
vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) rendszert (továbbiakban Rendszer) kell biztosítani (bevezetéssel, testre 
szabással és betanítással együtt), és annak üzemeltetésével (hosztolás) kapcsolatos szolgáltatást szükséges nyújtani 
a jelen közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés keretében. Az Ajánlatkérő a 
Rendszerre vonatkozó, közbeszerzési eljárás dokumentációjában és a közbeszerzési tárgyalások eredményeként 
megfogalmazott teljes szolgáltatást (ún. testre szabás, bevezetés /pilot és oktatás/ + e-learning szolgáltatás) jelen 
közbeszerzés keretében az szerződés hatálybalépésétől számított mindösszesen legfeljebb 14 hónapra kívánja 
igénybe venni, azzal, hogy a szerződés hatálybalépésétől legfeljebb 2 hónap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére 
a rendszer bevezetésére és a szükséges betanításra. Ezt követően az e-learning (oktatási és vizsgáztatási, valamint 
tananyagszerkesztő) rendszer (továbbiakban Rendszer) üzemeltetését 12 hónapos időtartamra kell biztosítania az 
Ajánlatkérő részére. A Rendszernek alkalmasnak kell lennie oktatási programok, tananyagok tárolására, futtatására; 
oktatásszervezői feladatok ellátására (többek között: tanfolyamok, kurzusok szervezésére és hozzárendelésére adott 
felhasználókhoz, felhasználói csoportokhoz; oktatással kapcsolatos kimutatások készítésére) illetve a felhasználók 
vizsgáztatására. A Rendszerrel szemben elvárás, hogy alkalmas legyen olyan tesztadatbázis kialakítására, mely a 
munkatársak nagy létszámú, időzített, illetve ütemezett vizsgáztatására alkalmas előre meghatározott paraméterek 
alapján (kérdések száma, időkorlát, minimális pontszám). A nyertes Ajánlattevő feladata továbbá egy 
tananyagszerkesztő program biztosítása, mely az Ajánlatban szereplő Rendszerhez kapcsolódik, vagy vele 
kompatibilis. Az ajánlat részét kell, hogy képezze az oktatási és vizsgáztatási rendszer, illetve a tananyagszerkesztő 
program használatának betanítása, valamint az azt dokumentáló Felhasználói kézikönyv, vagy tutorial videó átadása. 
Az e-learning (oktatási és vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) Rendszer bevezetésére, illetve a 
kulcsfelhasználók betanítására a szerződés aláírását követő 2 hónapon belül kell sort keríteni.  
 
Opció: 
A 12 hónapos időtartamra biztosított az e-learning (oktatási és vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) rendszer 
(továbbiakban Rendszer), üzemeltetése további egy évre vonatkozóan. A jelen közbeszerzési eljárás alapján a 
nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés keretében, annak időtartama alatt (szerződés megkötésétől számított 
legfeljebb 14 hónap) Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult egyoldalú nyilatkozatával megrendelni és élni opciós 
jogával további egy évre. 
 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos  
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: - 
 
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):  3 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 lehet őség esetén részenként) :  
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- Ajánlattevő neve, címe: Neting Informatika Kft.  (1039. Budapest, Juhász Gyula u.10.) 
 
A bírálati szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján értékelésre kerülő adat(ok): „Az e-learning 
(oktatási és vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) rendszer biztosítása és annak üzemeltetésével (hosztolás) 
kapcsolatos szolgáltatás ellenértéke mindösszesen (nettó HUF):” 3.000.000,- nettó HUF . Az aránytalanul 
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással kapcsolatos indokolás, és a megjelölt hiányok pótlásának határidejének 
lejártáig Ajánlattevő benyújtotta anyagát. Ajánlatkérő álláspontja szerint a szolgáltatás megadott áron való 
teljesíthetősége megállapítható ajánlattevő árindokolása alapján, az ajánlati ár fedezetet nyújt mind a jogszabályban 
meghatározott kötelező költségekre, az élőmunkával kapcsolatos költségekre, mind a konkrét szolgáltatással 
összefüggő általános és speciális költségekre. Ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási és árindokolás kérési 
felhívásoknak, így ajánlata az ajánlattételi felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő által 
benyújtott indokolás és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethető volt a gazdasági ésszerűséggel.  
 

- Ajánlattevő neve, címe: Magabiztos Kft. (2335 Taksony, Akácfa u. 36.) 
 
A bírálati szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján értékelésre kerülő adat(ok): „Az e-learning 
(oktatási és vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) rendszer biztosítása és annak üzemeltetésével (hosztolás) 
kapcsolatos szolgáltatás ellenértéke mindösszesen (nettó HUF):” 2.470.000,- nettó HUF . Az aránytalanul 
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással kapcsolatos indokolások, és a megjelölt hiányok pótlásának határidejének 
lejártáig Ajánlattevő benyújtotta anyagát. Ajánlatkérő álláspontja szerint a szolgáltatás megadott áron való 
teljesíthetősége megállapítható ajánlattevő árindokolása alapján, az ajánlati ár fedezetet nyújt mind a jogszabályban 
meghatározott kötelező költségekre, az élőmunkával kapcsolatos költségekre, mind a konkrét szolgáltatással 
összefüggő általános és speciális költségekre. Ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási és árindokolás kérési 
felhívásoknak, így ajánlata az ajánlattételi felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelt.  
 
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 
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 :  
 
- Ajánlattevő neve, címe: AR Tudásmenedzsment Kft. (2112 Veresegyház Egressy Béni u 7/a)  
 
Az ajánlatok kiértékelése után Ajánlattevő 2012-12-14. napján a 21583-3/2012 ikt. számú levélben Hiánypótlási 
felhívást és felvilágosítás kérést intézett ajánlattevőknek, az AR Tudásmenedzsment Kft számára is. 
A hiánypótlási felhívásban Ajánlatkérő az alábbi hiányok orvoslására hívta fel ajánlattevőt: 

- nem követte az Ajánlatkérés felépítését, menetét, ezért nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szakmai 
ajánlat maradéktalanul megfelel-e az ajánlatkérői elvárásoknak, a felszólító levélben megjelölt sorrendben az 
ott felsorolt alpontok szerinti struktúra alapján nem mutatta be hiánypótlás keretében a szakmai ajánlatát, 
valamint nem csatolt vissza az ajánlatkérő által műszaki tartalomban megadott elvárásokra, 

- az ajánlati dokumentáció 37. oldalán szereplő 3.4. Bevezetés időbeli ütemezése pont szerint előírt ajánlattevői 
javaslatát nem csatolta a bevezetés időbeli ütemezésére, 

- az ajánlati dokumentáció által meghatározott betanítási kötelezettség vállalása nem olvasható ki az ajánlatból, 
mely hiányt nyilatkozatával nem pótolta, 

- nem csatolta a dokumentáció részét képző szerződés-tervezetet kitöltve, esetleges módosításokkal ellátva 
(korrektúrával jelölve) aláírás nélkül ajánlatához hiánypótlás keretében sem. 

Ajánlattevő mindezek ellenére elmulasztotta beadni a hiánypótlását. 
 
A Kbt. 67.§ (9) bekezdése értelmében amennyiben ajánlattevő a hiánypótlást vagy a felvilágosítás megadását nem az 
előírt határidőben teljesítette, akkor kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehet Ajánlatkérő figyelembe. 
 
Ajánlatkérő közbenső döntése alapján ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokat megelőzően érvénytelené nyilvánította 
ajánlattevő értesítése mellett, a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert 

- nem követte az Ajánlatkérés felépítését, menetét, ezért nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szakmai 
ajánlat maradéktalanul megfelel-e az ajánlatkérői elvárásoknak, a felszólító levélben megjelölt sorrendben az 
ott felsorolt alpontok szerinti struktúra alapján nem mutatta be hiánypótlás keretében a szakmai ajánlatát, 
valamint nem csatolt vissza az ajánlatkérő által műszaki tartalomban megadott elvárásokra, 

- az ajánlati dokumentáció 37. oldalán szereplő 3.4. Bevezetés időbeli ütemezése pont szerint előírt ajánlattevői 
javaslatát nem csatolta a bevezetés időbeli ütemezésére, 
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- az ajánlati dokumentáció által meghatározott betanítási kötelezettség vállalása nem olvasható ki az ajánlatból, 
mely hiányt nyilatkozatával nem pótolta, 

- nem csatolta az ajánlati felhívás V.) Egyéb információk elnevezésű pontjának 27. alpontja értelmében 
meghatározottak szerint a dokumentáció részét képző szerződés-tervezet kitöltve, de aláírás nélkül,  

így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 

- Ajánlattevő neve, címe: Magabiztos Kft. (2335 Taksony, Akácfa u. 36.) 
 
A bírálati szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján értékelésre kerülő adat(ok): „Az e-learning 
(oktatási és vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) rendszer biztosítása és annak üzemeltetésével (hosztolás) 
kapcsolatos szolgáltatás ellenértéke mindösszesen (nettó HUF):” 2.470.000,- nettó HUF . 
 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : 
 

- Ajánlattevő neve, címe: Neting Informatika Kft.  (1039. Budapest, Juhász Gyula u.10.) 
 

A bírálati szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján értékelésre kerülő adat(ok): „Az e-learning 
(oktatási és vizsgáztatási, valamint tananyagszerkesztő) rendszer biztosítása és annak üzemeltetésével (hosztolás) 
kapcsolatos szolgáltatás ellenértéke mindösszesen (nettó HUF):” 3.000.000,- nettó HUF . 
 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt ellenszolgáltatást követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
nyújtotta. 
 
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 : e-learnin rendszer működtetése, és az e-learning rendszer kialakításának 
részprogramozási feladatai  
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : hosztolási szolgáltatás 
 
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 :  Veloxnet Informatikai, kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság – 20% 
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 : Veloxnet Informatikai, kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
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 : 2013.01.23. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2013.02.01. 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013.01.18. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013.01.22. 
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 : - 
 
 


