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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:  
 
Nemzetközi benchmark elemzés készítése a FŐTÁV Zrt. részére.  
 

a) Tanulmány készítése: 
 

A Tanácsadó köteles tanulmányt készíteni a Dokumentáció műszaki-szakmai leírásában foglaltak 
szerint. 

 
b) Vezetői Összefoglaló készítése: 

 
A Tanácsadó köteles a tanulmányra tett Megrendelői észrevételek alapján Vezetői Összefoglalót készíteni 
a Dokumentáció műszaki-szakmai leírásában foglaltak szerint. 
 
3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 
huszonöt millió Ft-ot. 
 
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: Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja 2014. 
március 7. 
 
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 közbesz erzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból kerül t 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 ajánlatuk nak az 
értékelési szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 
 

− KPMG Tanácsadó Kft.  (1139 Budapest, Váci út 99.), nettó ajánlati ár: 13.900.000 Ft.  
− Ernst & Young Tanácsadó Kft.  (1132 Budapest, Váci út 20.), nettó ajánlati ár: 9.890.000 Ft. 

 
A határidőben benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlásra volt szükség. Ajánlattevők határidőre 
benyújtották ajánlataik hiánypótlását. Az ajánlatok a hiánypótlást követően mindenben megfeleltek az 
eljárást megindító felhívásnak, az ajánlattételi dokumentációnak, illetve a jogszabályi előírásoknak.  
Ajánlattevők ajánlatai érvényesek és alkalmasak, az ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak kizáró okok 
hatálya alatt. Ajánlattevők így részt vehettek a szakmai, a szerződéses feltételekre irányuló tárgyaláson. 
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A szakmai, a szerződéses feltételekre irányuló tárgyalás lefolytatásra került Ajánlattevőkkel. Ajánlattevők 
határidőre benyújtották a tárgyalásokon kialakult végleges szerződéstervezet kérdésében tett 
nyilatkozatukat. A KPMG Tanácsadó Kft. és az Ernst & Young Tanácsadó Kft. ajánlattevők nyilatkoztak, 
hogy a tárgyalásokon kialakult változások kiemelésével egybeszerkesztett végleges szerződés-tervezetet 
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul változatlan tartalommal elfogadják azt magukra nézve kötelező 
érvényűnek tekintik, valamint az abban foglalt feltételek szerint, a végleges ajánlatukban meghatározott 
ellenszolgáltatás ellenében teljesítik, így ajánlattevők ajánlata érvényes, részt vehettek az ártárgyaláson. 
Az ártárgyalás rendben lezajlott. 
 
Az ajánlatok mindenben megfelelnek az eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 
jogszabályi előírásoknak. Ajánlattevők ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevők igazolták, hogy nem áll 
a kizáró okok hatálya alatt.  

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):  - 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható 
pontszám alsó és fels ő határának megadása : - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pont határok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
 
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) 
 
Ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné  nyilvánította a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára 
tekintettel, mert Ajánlattevő ajánlata nem egyezik meg az Ajánlatérő által támasztott feltételeknek, így 
egyéb módon nem felelt meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
Érvénytelenség indoka: 

 
Ajánlatkérő a szakmai, a szerződéses feltételekre irányuló tárgyalásokat követően a tárgyalásokon 
kialakult változások kiemelésével egybeszerkesztett végleges szerződés-tervezetet megküldte 
valamennyi ajánlattevő részére és egyben kérte ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak a szerződés-
tervezet elfogadása kérdésében. Továbbá felhívta Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyalásokon 
kialakult változások kiemelésével egybeszerkesztett végleges szerződés-tervezet el nem fogadása 
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont). 
Ajánlattev ő határid őre benyújtotta a tárgyalásokon kialakult végleges s zerződéstervezet 
kérdésében nyilatkozatát, melyben nyilatkozott, hog y a tárgyalásokon kialakult változások 
kiemelésével egybeszerkesztett végleges szerz ődés-tervezetet nem fogadja el.  
Ajánlatkér ő álláspontja szerint tehát az ajánlat nem felel meg  az Ajánlatkér ő által el őírt 
követelménynek.  
 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 
 
Ernst & Young Tanácsadó Kft.  (1132 Budapest, Váci út 20.), nettó ajánlati ár: 9.890.000 Ft. 
 
Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai : - 
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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 : Az ajánlattételi dokumentáció, műszaki-szakmai leírás című 
fejezetének a 2.1. pontjában részletezett valamennyi feladat teljesítése során. 
 
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 alvállalkozó(k), val amint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alválla lkozók közre fognak m űködni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (2096 Üröm, Kárókatona utca 16/A.)  
Közreműködés aránya: 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 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlat tevő ezen szervezet er őforrásaira (is) 
támaszkodik :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában :  
siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (2096 Üröm, Kárókatona utca 16/A.)  
Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint az alábbi alkalmassági követelmény tekintetében veszi igénybe 
ajánlattevő: eljárást megindító felhívás M/2. pontja (Közszolgáltatási szakértő tanácsadó). 
 
Ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, 
Németország) 
Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint az alábbi alkalmassági követelmény tekintetében veszi 
igénybe ajánlattevő: eljárást megindító felhívás M/2. pontja (nemzetközi benchmark elemzést vezető 
tanácsadó), M/1. (referencia). 
 
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 : 2014. május 07. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. május 16. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. április 30. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. május 06. 
 
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. 
 


