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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: 
Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben 
folyószámla vezetéssel, bankgaranciára irányuló opcióval (II.) (K-78/2013). 
 

A folyószámlával szembeni elvárások: 
— HUF átutalás állományok küldése. 
— HUF átutalás állományok fogadása. 
— Csoportos beszedési megbízások indítása, a visszaérkező állományok fogadása. 
— Készpénz befizetés folyószámlára, készpénz felvétel folyószámláról díjtalan. 
— Elektronikus csatorna használata díjtalan. 
— Cash-pool szolgáltatás ellátása díjtalan. 
— Devizaforgalom bonyolítása. 
— Deviza átutalás jóváírása bankon belül és kívül díjtalan. 
— A deviza átutalás terhelés díja bankon belül nem érheti el a 0,05%-ot. 
— A deviza átutalás terhelés díja bankon kívül nem érheti el a 0,10%-ot. 
— Valuta felvétel, befizetés. 
— Csekkes befizetések fogadása. 
— A csoportos beszedés indítása, jóváírása esetén maximum a GIRO költségek kerülhetnek 
továbbterhelésre, összhangban a 4. bírálati szemponttal. 
— Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan. 
— A pénzforgalmi jutalék havonta esedékes. 
— A kamatjóváírás havonta esedékes. 
— A HUF folyószámlákra számított látra szóló kamat éves mértéke meg kell, hogy haladja a napi 
változású egy havi vagy O/N BUBOR – 1,5%-ot (megjegyzés: a napi változású egy havi vagy O/N 
BUBOR alkalmazása szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy ez nem bírálati 
szempont). 
— A VIBER utalási jutalék maximális mértéke 5 000 HUF/tranzakció lehet. 
— A Banknál számlát vezető partner számára történő átutalás költségmentes. 
— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizetői csoportos beszedési felhatalmazással bír, ezért elvárás a 
banki terminálon keresztül benyújtott 10 000 db-ot meghaladó csomagok kezelése is. 
— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan maximum a Posta Elszámoló 
Központ költségei kerülnek továbbterhelésre. 
— Az áthárított tranzakciós illeték mértéke nem haladhatja meg tranzakciónként a 6 000 HUF-ot. 
— A csoportos átutalás indítása a Banknál számlát vezető partnerek felé költségmentes, Bankon 
kívülre tételenként legfeljebb az egyedi, bankon kívüli forint átutalás jutalék maximális mértéke 
számítható fel. 
A FŐTÁV Zrt. a nem készpénzes számlaforgalmat elektronikus banki terminálon keresztül kívánja 
megvalósítani. A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszerének (SAP) bankterminálhoz illesztés költsége 
bankot terheli. (Az ehhez szükséges információkat az „Ajánlati Dokumentáció Műszaki leírás 2. 
SAP információk” fejezet tartalmazza.). 
A folyószámlahitellel szembeni elvárások: 
— kamatbázis O/N BUBOR, kamatfizetési periódus 1 hónap, 
— projektvizsgálati díj: nem kerül felszámításra, 
— kezelési költség: nem kerül felszámításra, 
— folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra, 
— szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra, 
— késedelmi kamat: mértéke a Ptk. szerződő hatóság és szerződő hatóságnak nem minősülő 
személyek között felszámítható kamat szerinti, 
— a nyertes bank nem számíthat fel rendelkezésre tartási díjat, 
— egyéb költség a fent felsoroltakon kívül nem kerül felszámításra, 
— a kamat fizetési kötelezettség havonta esedékes. 
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Opcionális szolgáltatás: 
Bankgarancia: 
A hitelkeret összegének 50%-áig élhet az Ügyfél bankgarancia lehívásával, egyedi szerződés 
keretében a „Megállapodás bankgarancia igénybevételére” alapján. Amennyiben a hitelkeret 50%-
ot meghaladóan, a bankgarancia lehívása előtt felhasználásra kerül, úgy legfeljebb a fennálló, ki 
nem használt hitelkeret összegéig lehet bankgaranciát lehívni. 
Cash Pool kérdése: 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként kiválasztott nyertessel külön 
szolgáltatási díj nélkül cash pool elszámolást végezhet a FŐTÁV Zrt. és az elszámolásba általa 
tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalatai között (kivéve a CSHSZ-t, aki közbeszerezni köteles a 
hitel igényét), azzal, hogy ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő bankszámlaszerződésben foglalt Díjtáblázatnak a cash pool-ba bevont leányvállalatokra 
is érvényesnek kell lennie. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem tárgya a jelen közbeszerzési 
eljárásnak. A cash pool szolgáltatás ellátása díjtalan. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Részének 83. §-a 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.  
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: ----- 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illet őleg az id őszakos el őzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ----- 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illet őleg meghirdet ő hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
Közzététel dátuma: 2013.09.25., iktatószám: 2013/S 186-321209. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen. 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség in doka, valamint a Kbt. 76. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi e setben a közbeszerzésre 
tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása , hogy az mikor és milyen 
okból került elvonásra, átcsoportosításra: ----- 
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 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességé ben legel őnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerint i tartalmi eleme, illet őleg elemei 
(részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként): 
 
Ajánlattevő neve, címe: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 
 
Értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:       
 Részszempont Ajánlat 

1. Folyószámlahitel kamat marge (O/N BUBOR +…. százalék) 
 

1,30 % 

2. Bankon kívüli forint átutalási jutalék mértéke (százalék) 
 

0,025 % 

3. Tranzakciós illeték elengedett mértéke (százalék)  0 % 

4. Csoportos beszedés GIRO önköltségéből átvállalt összeg (HUF/tétel) 
 

0 HUF/tétel 

5. Bankon kívüli forint átutalási jutalék maximális összege (HUF/tétel) 1.500 HUF/tétel 
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6. Csoportos beszedés esetén képes-e a bank banki terminálon keresztül 
benyújtott 20 000 db-ot meghaladó csomagok kezelésére is (igen/nem) 

 
igen 

 
Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt kötelezettségének eleget téve - a Kbt. 67. § alapján – hiánypótlásra 
szólította fel Ajánlattevőt a beadott ajánlata vonatkozásában, az alábbiak szerint: 
- Ajánlattevő Ajánlata 34. oldalán lévő referencia igaigazolás nem tartalmazta az ellenszolgáltatás 
összegét továbbá a megadott kapcsolattartó (K. L.) elérhetőségét (cím, telefonszám, esetleg e-mail, 
fax),  
- Ajánlattevő ajánlata 29-33. oldalán csatolta S. Sz. és T. R. szakmai önéletrajzát, azonban az ajánlat 
a diploma másolatokat nem tartalmazta.  
 
Ajánlattev ő a hiánypótlásnak az el őírt határid őn belül eleget tett, a hiánypótlást követ ően 
ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási felhívá snak, az ajánlati felhívásnak és a 
dokumentációnak. Ajánlattev ő ajánlata érvényes, Ajánlattev ő alkalmas a szerz ődés 
teljesítésére, valamint igazolta, hogy nem áll a ki záró okok hatálya alatt. 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva 
(részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként): 

     Az ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt . 

 Az elbírálás A részszempontok     
 részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

 1. Folyószámlahitel kamat marge 
(O/N BUBOR +…. százalék) 

 50  10  500 

 2. Bankon kívüli forint átutalási 
jutalék mértéke (százalék) 

 15  10  150 

 3. Tranzakciós illeték elengedett 
mértéke (százalék) 

 10  10  100 

  4. Csoportos beszedés GIRO 
önköltségéből átvállalt összeg 
(HUF/tétel) 

 9  10  90 

  5. Bankon kívüli forint átutalási 
jutalék maximális összege 
(HUF/tétel) 

 15  10  150 

  6. Csoportos beszedés esetén 
képes-e a bank banki terminálon 
keresztül benyújtott 20 000 db-ot 
meghaladó csomagok kezelésére is 
(igen/nem) 

 1  10  10 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    1000 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---- 
 

 
(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.) 
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c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés 
során adható pontszám alsó és fels ő határának megadása:  1–10 pont. 

Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 

módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeine k értékelése során a ponthatárok 
közötti pontszámot: 

 
Az értékelési módszer: a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012.06.01. napján megjelent 
számában, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján, az 
alábbiak szerint: 
Ajánlatkérő a relatív értékelési módszert alkalmazza, az arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés 
módszere 1. az arányosítás b.) módszer) az alábbiak szerint: 

- az 1–2., és 5. részszempontok esetében a fordított arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés 
módszere 1. az arányosítás b.) módszer, ba) pontja), 

- a 3. és 4. részszempontok tekintetében pedig az egyenes arányosítást (lásd Útmutató relatív 
értékelés módszere 1. az arányosítás b.) módszer, bb) pontja) alkalmazza 

- a 6. részszempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: igen válasz 
esetén 10 pont, nem válasz esetén 1 pont adható. 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlattev ő neve, címe: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u.3 8.) 
 
Ajánlattevő ajánlata 76. oldalán csatolt Bankszámlaszerződés 1. sz. melléklete (Díjtáblázat 
Megállapodás kiemelt kondíciók alkalmazásáról) 2. pontjában a HUF folyószámlák látra szóló kamata 
mértékeként 1 havi BUBOR- 1,50%-ot adott meg. 
 
 Ajánlatkérő a felhívás II.2.1. Teljes mennyiség pontjában illetve a Dokumentáció Műszaki leírás 1) 
pont 17) alpontjában, valamint a Bankszámlaszerződés 1. sz. mellékletében egyértelműen 
megfogalmazta a folyószámlával szembeni elvárásokat, mely a folyószámla látra szóló kamatozása 
esetén az alábbi: 
„A HUF folyószámlákra számított látra szóló kamat éves mértéke meg kell, hogy haladja a napi 
változású egy havi vagy O/N BUBOR – 1,5%-ot (megjegyzés: a napi változású egy havi vagy O/N 
BUBOR alkalmazása szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy ez nem bírálati 
szempont).” 
 
Ajánlattev ő nem az Ajánlatkér ő által elvárt m űszaki tartalomnak, valamint a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozóan megfogalmazott felhívásban is szerepl ő elvárásainak megfelel ően adta 
meg ajánlatát, figyelemmel arra, hogy az általa meg adott kamat éves mértéke nem haladta meg 
a napi változású egy havi vagy O/N BUBOR -1,5 %-ot.  
 
Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. Második részének 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, az 
eljárás során tárgyalásra nem kerül sor.  
Figyelemmel arra, hogy Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban előírt 
tartalomnak megfelelően adott ajánlatot és az hiánypótlással nem korrigálható, tekintettel arra, hogy 
csak módosítással tehetné megfelelővé Ajánlattevő az ajánlatát, azonban az a Kbt. 67. § (7) bekezdés 
b) pontjába ütközne, mely egyértelműen kimondja, hogy a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása 
nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával.  
 
Ajánlatkérő álláspontja szerint tehát az ajánlat nem felel meg az Ajánlatkérő által előírt 
követelménynek, az ajánlat hiánypótlás keretében nem javítható, mert az az ajánlat módosításával 
járna, ezzel együtt pedig az ajánlati kötöttség megsértésével.  
 
Az MKB Bank Zrt.  (1056 Budapest, Váci u.38.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen , tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata nem egyezik meg az 
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Ajánlatérő által támasztott feltételeknek, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
 
Ajánlattev ő neve: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 BUDAPEST, NÉPF ÜRDŐ U. 24-26.) 
 
A) Ajánlattevő ajánlata 2. oldalán csatolt felolvasólapján megadta a bírálati szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülő adatokat, a 4. részszempontra - Csoportos beszedés 
GIRO önköltségből átvállalt összeg (HUF/tétel)  – tett ajánlata 0,00 %.  

Ajánlattev ő a 4. bírálati részszempont esetén tehát nem az Ajá nlatkér ő által a felolvasólap 
mintán feltüntetett mértékegységben adta meg ajánla tát. 
 
B) Ajánlattevő ajánlata 3. oldalán nyilatkozott, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás „ajánlati felhívásában 

és dokumentációjában foglalt valamennyi feltételt – a szerződéses feltételeket is beleértve – 
társaságunk elfogadja, a szerződést nyertességünk esetén a megajánlott ellenértéken megköti, és 
szerződés szerint teljesít.” 

Ajánlattevő ajánlata 42-62 oldalán csatolta a Folyószámla hitelkeret szerződést, a 
Bankszámlaszerződést, annak 1. sz. mellékletét (Díjtáblázat Megállapodás kiemelt kondíciók 
alkalmazásáról) és a Megállapodás-tervezetet bankgarancia opcionális igénybevételéről. 
 
Ajánlatkérő a Dokumentáció Általános információk II. Közbeszerzési eljárásban részvétel feltételei 
pont 12. alpontja csatolandó dokumentumok jegyzékében a 22. sorszám alatt az alábbiakat írta 
elő:  
 
Szerződés-tervezetet kitöltve, szignálva, adott esetben a tartalmilag nem releváns, adminisztratív 
módosítási igényeket korrektúrával ellátva jelölje ajánlattevő. Amennyiben nem jelöli korrektúrával 
ezeket, de mégis módosítást eszközöl jelölés nélkül a szerződéstervezetben, azt ajánlatkérő úgy 
tekinti, hogy az ajánlattevő elfogadja feltétel nélkül az ajánlatkérő által a dokumentációban 
szerepeltetett eredeti szerződéstervezeteket 
 
Ajánlatkérő továbbá a Szerződéstervezetek címszó alatt az alábbiakat rögzítette a Hitelkeret 
szerződés és Bankszámlaszerződés vonatkozásában:  
A technikai, adminisztrációs, a banki rendszerek különbözőségéből következő - ám a bírálati 
szempontokat és a szerződés lényeges elemét nem befolyásoló – feltételek esetében a 
szerződéstervezettől való eltérést Ajánlatkérő kezelni tudja, erre tekintettel az szerződés ilyen 
pontjai pontosíthatók, de kizárólag akkor, ha ajánlattevő ezen módosításokat korrektúrával, jól 
láthatóan jelöli az ajánlatában. 
 
Ajánlattevő azonban nem a fent leírt követelmények figyelembevételével csatolta 
szerződéstervezeteket, azokban több pontban érdemi (az ajánlatkérő által a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozóan megfogalmazott elvárásai) módosításokat hajtott végre (ajánlat 43. oldal 3.2. pont, 
53. oldal V.1. pont.), ajánlata 3. oldalán csatolt nyilatkozata ellenére. 
 
1. Ajánlattevő ajánlata 43. oldalán a Folyószámla hitelkeret szerződés tervezet 3.2. pontját 

kiegészítette, illetve ahhoz megjegyzéseket fűzött az alábbiak szerint. 

„Szerződő Felek rögzítik, hogy Ügyfél a jelen Szerződés megkötését követően tájékoztató jelleggel 
– havi rendszerességgel – egy ütemezést adhat meg a Bank részére arról, hogy az adott 
hónapban a teljes folyószámla-hitelkeret mekkora hányadát szeretné, a Bank által rendelkezésre 
tartani. Amennyiben adott hónapra vonatkozóan az ügyfél ütem ezést nem ad meg, úgy a 
Bank az adott hónapra 

 
/A fentiek teljesítése a Szerződés mellékletét képező Rendelkezés kitöltésével történik, amely 
nyomtatvány a Nyertes Ajánlattevővel kerül majd pontosításra/.” 
 
Ajánlattevő továbbá az alábbi megjegyzéseket fűzte a hivatkozott 3.2. ponthoz: 
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„Az előző körös véleményezés során a tettem javaslatot a szöveg pontosítására, mivel a jelen 
rendelkezésnek nem tetten érhető szerintem sem a közgazdasági, sem pedig jogi célját, mivel 
- az egy az ügyfél számára nem kötelezettség 

- kidolgozatlan az eljárási szabályozása és ennek okán következményrendszer (szankciók) 

Ha marad is az ügyfél által jelölt szöveg (és a korábbi javaslatomat nem tudjátok elfogadni), akkor 
az itt jelölt észrevételeket kérem átvezettetni azzal, hogy mi a következménye annak, hogy ha az 
ügyfél nem ad meg ütemezést. 
 
Korábbi javaslatom: 
3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Ügyfél a jelen Szerződés megkötését követően – havi 
rendszerességgel – hat hónapra el őre, havi bontásban  ütemezést köteles megadni meg arra 
vonatkozóan, hogy az adott hónapban a teljes Forint folyószámla-hitelkeret mekkora hányadát kell 
a Banknak az Ügyfél rendelkezésére tartani. Az ütemezést írásban köteles az Ügyfél a Banknak 
benyújtani a Szerződés mellékletét képező Rendelkezés minta megfelelő kitöltött és cégszerűen 
aláírt példányával.” 
 
Ajánlatkérő által Ajánlattevőknek megküldött Folyószámla hitelkeret Szerződés 3.2. pontja szerint:  
 
„Szerződő Felek rögzítik, hogy Ügyfél a szerződéskötést követően tájékoztató jelleggel - havi 
rendszerességgel – egy ütemezést adhat meg arról, hogy az adott hónapban a teljes folyószámla-
hitelkeret mekkora hányadát szeretné, a Bank által rendelkezésre tartatni.  
 
/A fentiek teljesítése a Szerződés mellékletét képező Rendelkezés kitöltésével történik, amely 
nyomtatvány a Nyertes Ajánlattevővel kerül majd pontosításra/.” 

 
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Második részének  83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, 
az eljárás során tárgyalásra nem kerül sor, így Ajá nlattev ő fenti észrevételei nem képezhetik 
egyezkedés tárgyát. Ajánlattev ő tartalmi módosítási javaslatokat nem tehet, nem fo gadtathat el 
Ajánlatkér ővel. 
 

2. Ajánlattevő ajánlata 53. oldalán a Bankszámlaszerződés tervezet V. pontját az alábbi ponttal 
egészítette ki, mely az Ajánlatkérő által kiadott szerződéstervezetben nem szerepelt: 

„1. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Számlavezetési díj két részletből áll: a fix díjrészlet (továbbiakban: Fix Díjrészlet) és az addicionális 
díjrészlet (továbbiakban: Addicionális Díjrészlet) összegéből. 
A Fix Díjrészlet jelenti a Hirdetményben ilyen elnevezés alatt összegszerűen megjelölt díjat 
valamint a díjtáblázat mellékletben feltüntetett díjakat, kivéve a tranzakciós illetéket.  
Az Addicionális Díjrészlet a Pénzforgalmi Számlán bonyolított, pénzügyi tranzakciós illeték 
(továbbiakban: Illeték) köteles fizetési művelet értéke alapján számított, változó mértékű 
díjrészletet jelent, melynek összege megegyezik a számlakivontatokon valamennyi könyvelt 
illetékköteles tranzakció vonatkozásában egyenként megjelenítésre kerülő, a mindenkor hatályos 
pénzügyi tranzakciós illetékről szóló jogszabályban – jelenleg a 2012. évi CXVI. törvényben – 
meghatározottak szerint kalkulált illeték összegével. 
A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az Addicionális Díjrészlet változó mértéke miatt a 
Számlavezetési Díj havonta eltérő összegű lehet, és a Számlavezetési Díj ily módon történő 
számítását és alkalmazását kifejezetten elfogadja.” 
 
Ajánlatkérő a felhívás II.2.1. Teljes mennyiség pontjában illetve a Dokumentáció Műszaki leírás 1) 
pont 14) alpontjában egyértelműen megfogalmazta a folyószámlával szembeni elvárásokat, mely a 
számlavezetés esetében az alábbi: 
„Számlavezetés (ide értve a számlafenntartást, könyvelést, zárlati tevékenységeket is) díjtalan” 

 
Ajánlattev ő azonban nem az Ajánlatkér ő által elvárt m űszaki tartalomnak megfelel ően adta meg 
ajánlatát, a szerz ődést kiegészítette és ezzel eltér ően szabályozta a számlavezetéssel 
kapcsolatban Ajánlatkér ő által el őírt műszaki tartalmat . 
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Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. Második részének 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, az 
eljárás során tárgyalásra nem kerül sor.  
Figyelemmel arra, hogy Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által a felhívásban és dokumentációban előírt 
tartalomnak megfelelően adott ajánlatot és az hiánypótlással nem korrigálható, tekintettel arra, hogy 
csak módosítással tehetné megfelelővé Ajánlattevő az ajánlatát, azonban az a Kbt. 67. § (7) bekezdés 
b) pontjába ütközne, mely egyértelműen kimondja, hogy a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása 
nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával.  
 
Ajánlatkérő álláspontja szerint tehát az ajánlat nem felel meg az Ajánlatkérő által előírt 
követelménynek, az ajánlat hiánypótlás keretében nem javítható, mert az az ajánlat módosításával 
járna, ezzel együtt pedig az ajánlati kötöttség megsértésével.  
 
Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.  (1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDŐ U. 24-26.) ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytel en, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata 
nem egyezik meg az Ajánlatérő által támasztott feltételeknek, így egyéb módon nem felelt meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlat tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak indokai: 
 
Ajánlattevő neve, címe: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 
 
Értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:       
 Részszempont Ajánlat 

1. Folyószámlahitel kamat marge (O/N BUBOR +…. százalék) 
 

1,30 % 

2. Bankon kívüli forint átutalási jutalék mértéke (százalék) 
 

0,025 % 

3. Tranzakciós illeték elengedett mértéke (százalék)  0 % 

4. Csoportos beszedés GIRO önköltségéből átvállalt összeg (HUF/tétel) 
 

0 HUF/tétel 

5. Bankon kívüli forint átutalási jutalék maximális összege (HUF/tétel) 
 

1.500 HUF/tétel 

6. Csoportos beszedés esetén képes-e a bank banki terminálon keresztül 
benyújtott 20 000 db-ot meghaladó csomagok kezelésére is (igen/nem) 

 
igen 

 
Ajánlattev ő ajánlata a hiánypótlást követ ően mindenben megfelelt az ajánlati felhívásnak és a  
dokumentációnak. Ajánlattev ő ajánlata érvényes, Ajánlattev ő alkalmas a szerz ődés 
teljesítésére, valamint igazolta, hogy nem áll a ki záró okok hatálya alatt. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak 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 alvállalko zó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek te ljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak m űködni: ----- 
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában: ----- 
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában: ----- 
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14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdeké ben 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. december 20. 
      b) A szerz ődéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2013. december 29. 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja: 2013. december 18. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja:  2013. december 19. 
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. 
 


