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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: FŐTÁV Zrt. részére küldeményforgalmi és küldeménykezelési feladatok, 
egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások ellátása 12 hónap + 12 hónapos opciós időszakra 
vonatkozón. Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő postafiókjába érkező küldemények átvétele, (opcionálisan: kiszállítása 
és átadása az Ajánlatkérő központjába), továbbá Ajánlatkérő által feladni kívánt postai küldemények postai felvétele 
és címzettekhez történő juttatása.  Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg lehívására. Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan a szerződésben rögzített díjon – azaz a bírálati szempontok szerinti díjon – túl semmilyen 
díjat, költséget nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a 
beszerzés vonatkozásában a Megrendelőt (ajánlatkérőt) nem terheli megrendelési kötelezettség és 
kötelezettségvállalás a szerződésben meghatározott keretösszeg maradéktalan felhasználására. A keretösszeg fel 
nem használása esetén Ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben nem élhet semminemű igénnyel.  
 
Vételi jog (opció): igen 
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ: 
A vételi jog meghatározása: Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult az alábbi opciós jogaival 
élni, a következő két esetben:  

 
1.) Ajánlatkérő opciós joga szerződéskötésig eldönteni azt, hogy saját postafiókjába érkező küldemények átvételével 
(mint alap szolgáltatással) összefüggésben élni kíván-e a küldemények kiszállításának és átadásának 
szolgáltatásával is élni kíván, vagy sem a szerződés (ideértve a szerződés alábbi pont szerinti plusz 12 hónapos 
esetleges meghosszabbítását is) teljes időszakára vonatkozóan. 

 
2.) Ajánlatkérő írásba foglalt egyoldalú nyilatkozatával jogosult legkésőbb a keretszerződés hatályba lépésétől 
számított 12. hónap utolsó munkanapjáig nyilatkozni arról, hogy a következő 12 hónapra a szerződés hatályát 
opcionálisan meg kívánja-e hosszabbítani. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozott szándékáról, úgy ez azt jelenti, 
hogy ajánlatkérő nem kíván élni ezen opciós jogával. 

 
Az opciós jogokra vonatkozó közös szabályok: Ajánlatkérő részéről az opcionálisan megrendelhető szolgáltatás 
lehívásának joga a szerződés teljes időintervallumára vonatkozik. A keretszerződés a hatályba lépés napjától a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet (más néven keretösszeg) teljes felhasználásáig, de legkésőbb a Keretszerződés 
hatályba lépésétől számított 12 hónapig (az opció lehívása esetén plusz 12 hónapig) hatályos azzal, hogy az utolsó 
vállalkozói teljesítésre eddig az időpontig kerülhet sor.  
 
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), azaz gazdasági, minőségi, és a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. Ajánlatkérő 240 000 fős szegmentált 
– azaz valamilyen demográfiai, földrajzi és/vagy pszchiográfiai szempontok szerint jellemezhető – budapesti 
távfűtéssel ellátott ingatlannal rendelkező / ingatlant birtokoló / ingatlant bérlő fogyasztói csoporttal rendelkező 
ajánlatkérő. Ajánlatkérő által távhőszolgáltatással ellátott lakások (háztartások) száma meghaladja a 100 000 db-ot. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész, 
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 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. november 12.; Iktatószám: 2013/S 219-381456 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  nem 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség in doka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre  tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadás a, 
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hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra : Az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) 
pontjára tekintettel eredménytelen, mert nem nyújtottak be ajánlatot. 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: várhatóan igen 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  0 
 
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) : - 
 
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: 1-100  
 
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 : Értékelési szempont:  az összességében legelőnyösebb 
ajánlat az alábbiak szerint: 
 

Részszempont Súlyszám 
1. ellenszolgáltatás összege (bruttó Ft) 90 
2. Ajánlatkérő saját postafiókjába érkező küldemények átvételével (mint alap szolgáltatással) 

összefüggésben a küldemények kiszállításának és átadásának díja (nettó Ft/eset) 
9 

3. 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 

 
Ajánlatkérő saját postafiókjának címe: 1509 Budapest, Pf.: 9 
Ajánlatkérő székhely címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
 
Az 1. bírálati szempont szerinti ajánlati elem kialakításához szükséges táblázatot (Tájékoztató táblák): 
 

bírálati szempont neve ajánlati 
elem szorzószám 

1. ellenszolgáltatás összege (bruttó Ft) 

1.1. belföldi levélpostai küldemények kézbesítésének díja (bruttó Ft/db)  
("A" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

450000 

1.2. belföldi hivatalos irat kézbesítésének díja (bruttó Ft/db)  
("B" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

30 

1.3. belföldi levélpostai küldeményekhez igénybe vehető szolgáltatások díja (bruttó Ft/db)  
("C" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

12000 

1.4. belföldi ismételt házhoz kézbesítés díja (bruttó Ft/esemény) 
("D" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

10 
1.5. belföldi EMS gyorspostai szolgáltatás (0-20 kg között) igénybevételének alapdíja 
(bruttóFt/csomag/1 km)  
("E" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre) 

  
20 

1.6. külföldi levélpostai küldemények kézbesítésének díja (bruttó Ft/db)  
("F" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

30 

1.7. külföldi üzleti levél küldemény kézbesítésének díja (bruttó Ft/db) 
("G" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

20 

1.8. külföldi csomag és gyorsszolgálati küldemény kézbesítésének díja (bruttó Ft/db)  
("H" táblázat "végösszesen" értéke kerüljön itt megjelölésre)   

10 
1.9. a küldemények szállításához szükséges szállítási egységképzők (zsák, konténer, 
egységláda) és a formanyomtatványok (tértivevény, utánvételi lap, kísérőlevél postacsomaghoz, 
EMS gyors posta címirat) és fóliatasakok átalány díja (bruttó Ft/hó) 

  
1 

a fenti sorokba jelölt Ft tételek összege:  0,00 



3 

„A” táblázat: 

 
1.1. belföldi levélpostai küldemények 

kézbesítésének díja (bruttó Ft/db)  

 
nem elsőbbségi kézbesítés 

díja (bruttó Ft/db) 
elsőbbségi kézbesítés 

díja (bruttó Ft/db) 

 
szabványméretű 30 g-ig     

 
egyéb 50 g-ig     

 
100 g-ig     
250 g-ig     
500 g-ig     
750 g-ig     
2000 g-ig     
levelezőlap, képes levelezőlap     
összesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 
végösszesen: 0,00 Ft 

Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 
 
„B” táblázat: 
 

  1.2. belföldi hivatalos irat kézbesítésének díja (bruttó Ft/db)  

címzett saját kezébe (a díj tartalmazza a 
küldeményhez jogszabály rendelkezésénél fogva 

kötelező különszolgáltatások díját is) 

egyéb (a díj tartalmazza a 
küldeményhez jogszabály 

rendelkezésénél fogva kötelező 
különszolgáltatások díját is) 

2 kg-ig     

20 kg-ig     

40 kg-ig     
összesen 0,00 Ft 0,00 Ft 

végösszesen: 0,00 Ft 

Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 

„C” táblázat: 
 

  
1.3. belföldi levélpostai küldeményekhez igénybe ve hető 

szolgáltatások díja (bruttó Ft/db)  

Ajánlott   
Tértivevény   

Értéknyilvánítás: 

10.000,- Ft-ig   
20.000,- Ft-ig   
30.000,- Ft-ig   
40.000,- Ft-ig   
50.000,- Ft-ig   
75.000,- Ft-ig   
100.000,- Ft-ig   
150.000,- Ft-ig   
150.001,- Ft-tól   

E-tértivevény 
  

Saját kézbe 
50 g-ig   
500 g-ig   

E-értesítés   
E-előrejelzés   
Postai lezárás   

végösszesen: 0,00 Ft 
Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 
 
„D” 
táblázat: 

1.4. belföldi ismételt házhoz 
kézbesítés díja (bruttó Ft/esemény) 

Aznapi egyeztetett idôpontban történô 
kézbesítéssel eredeti címre    
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Egyéb egyeztetett napon és 
idôpontban történô kézbesítéssel    
Egyéb egyeztetett napon    
Új címre történô kézbesítés   
végösszesen: 0,00 Ft 

Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 
 
„E” 
táblázat: 

1.5. belföldi EMS gyorspostai szolgáltatás (0-20 kg 
között) igénybevételének alapdíja (bruttóFt/csomag/ 1 km)  

1 kg-ig    
2 kg-ig    
5 kg-ig    
10 kg-ig    
15 kg-ig    
20 kg-ig    

távolsági díj (bruttó Ft/km)   

végösszesen: 0,00 Ft 

Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik, azzal, hogy itt ajánlatkérő az 
1km-re vetített távolsági díjat is értékeli. 

Megjegyzés:  Az alapdíj a tömeg szerinti díjat jelenti. 

 
„F” 
táblázat: 

1.6. külföldi levélpostai küldemények kézbesítéséne k díja 
(bruttó Ft/db) 

európai országokba * egyéb országokba 

nem elsőbbségi 
kézbesítés díja 
(bruttó Ft/db) 

elsőbbségi 
kézbesítés 
díja (bruttó 

Ft/db) 

nem 
elsőbbségi 
kézbesítés 
díja (bruttó 

Ft/db) 

elsőbbségi 
kézbesítés 
díja (bruttó 

Ft/db) 

Levelezőlap         
Szabványlevél 20 g-ig            

Egyéb 

20 g-ig         
50 g-ig         
100 g-ig          
250 g-ig          
500 g-ig          
1 000 g-ig          
1 500 g-ig          
2 000 g-ig          
0–5 000 g-
ig         
5 000 g 
felett kg-
onként         

összesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 
végösszesen: 0,00 Ft 

* Európai országok: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, 
Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, 
Hollandia, Horvátország,Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, 
Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán. 
Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 
 
„F” 
táblázat: 
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1.7. külföldi üzleti levél küldemény kézbesítésének  díja (bruttó Ft/db)  
európai országokba * egyéb országokba 

nem elsőbbségi 
kézbesítés díja 
(bruttó Ft/db) 

elsőbbségi 
kézbesítés díja 
(bruttó Ft/db) 

nem elsőbbségi 
kézbesítés díja 
(bruttó Ft/db) 

elsőbbségi 
kézbesítés díja 
(bruttó Ft/db) 

Levelezőlap **         
Szabványlevél 20 g-
ig            

Egyéb 

20 g-ig         

50 g-ig         

100 g-ig          

250 g-ig          

500 g-ig          

1 000 g-ig          

1 500 g-ig          

2 000 g-ig          

összesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

végösszesen: 0,00 Ft 

* Európai országok: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország,Írország, 
Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, 
Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, 
Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, 
Vatikán. 

** Megjegyzés:  A nem szabvány képeslapokat borítékba kell helyezni, és az egyéb 20 g-os levél díját kell megfizetni. 
Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 

 
„F” 
táblázat: 

1.8. külföldi csomag és gyorsszolgálati küldemény k ézbesítésének díja (bruttó Ft/db) 

Ausztria Németország Szlovákia  

Fra
ncia
orsz
ág 

Nagy-
Britannia 

Olasz
orszá
g  

Ausztrália Japán 
Kan
ada USA 

0,25 kg-ig       
0,5 kg-ig       
1 kg-ig       
1,5 kg-ig       
2 kg-ig       
3 kg-ig       
4 kg-ig       
5 kg-ig       
6 kg-ig       
7 kg-ig       
8 kg-ig       
9 kg-ig       
10 kg-ig       
10 kg felett 
kg-onként       
összesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 
végösszesen: 0,00 Ft 

 
Megjegyzés:  Az egységárra vetített szumma "végösszesen" versenyzik. 

 
Az 1-2. részszempont értékelését a fordított arányo sítás módszerével végzi az ajánlatkér ő a Közbeszerzési 
Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmuta tója 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, 
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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”. 
 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek 
részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla 
értékeket ajánl az 1-2. részszempont illetve alszempontok tekintetében, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 
értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. 
 
A 3. részszempont értékelési módszere a pont hozzár endelés: igen válasz 100 pont, nem válasz 1 pont. 
 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 
Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A 
legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
 
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 : A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): - 
 
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 : - 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : - 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : - 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
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. 
 
 


