
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
2 500 000 000 HUF több célú hitelkeret biztosítása, 
— Folyószámlavezetés: 1 db HUF számla, 1 db alszámla, 1 db devizaszámla (-100 %). 
Az alábbiak szerint: 
A folyószámlával szemben támasztott követelmények: 
A FŐTÁV Zrt. tervezetten az alábbi tranzakciókat bonyolítja azon keresztül: 
— HUF átutalás állományok küldése, 
— HUF átutalás állományok fogadása, 
— Csoportos beszedési megbízások indítása (természetesen a visszaérkező állományok fogadása), 
— Szükség esetén készpénz befizetés folyószámlára, 
— Devizaforgalom bonyolítása, 
— Szükség esetén valuta felvétel, befizetés, 
— Szükség esetén csekkes befizetések fogadása. 
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 a Részvételi Dokumentáció tartalmazza). 
A folyószámlával szembeni elvárások: 
— A csoportos beszedés indítása, jóváírása bankon belül és bankon kívül díjtalan, 
— Számlavezetés díjtalan, 
— Mivel FŐTÁV nagy számú díjfizető csoportos beszedési felhatalmazásával bír, ezért elvárja, hogy 
a banki terminálon keresztül benyújtott csomagok minimum tétel nagysága elérje a 10 000 darabot 
csomagonként, 
— Bankon belüli utalás díjtalan, 
— A csekkes befizetési állományok fogadásához kapcsolódóan csak a Posta elszámoló központ 
költségei kerülnek továbbterhelésre, 
— A pénzforgalmi jutalék havonta esedékes. 
A 2 500 000 000 HUF több célú hitelkeret biztosítására vonatkozó elvárások: 
A többcélú hitelkeret rulírozó jellegű, azaz a hitelkeret terhére lehívott és visszafizetett kölcsönök 
ismételten igénybe vehetők a FŐTÁV Zrt megbízása alapján az alábbiakra: HUF folyószámlahitel; 
HUF rövidlejáratú forgóeszköz kölcsön. 
A FŐTÁV Zrt. feltételes hitelkeret biztosítását kéri, azzal, hogy a bank mindig a keret alatti, a FŐTÁV 
Zrt. egyedi, konkrét megbízása alapján biztosítja a hitelösszeget rendelkezésre tartással a 
keretszerződésen belül. 
A Hitelkeret terhére, a folyószámla hitel lehívása "sávosan" történik, azaz FŐTÁV legalább hat 
hónapra előre jelzi havi bontásban, hogy az egyes hónapokban a keret mekkora hányadát kívánja 
folyószámlahitelkeretként használni. 
A Rövidlejáratú forgóeszközkölcsön lehívása alkalomszerű lehet. 
FŐTÁV Zrt. a cégcsoportba tartozó vállalatok (leány-, és unoka vállalat) részére a hitelkeret terhére 
keretet biztosít. Ennek mértéke a vállalatok gazdálkodásának függvényében változik. 
Elvárás: 
— A bank -külön szolgáltatási díj nélkül- cash pool elszámolást végez a FŐTÁV és az elszámolásba 
általa tetszőlegesen bevont leány- és unokavállalati között. FŐTÁV célja, hogy a nyertes ajánlattevőtől 
úgynevezett csoport szintű cash pool szolgáltatás vegyen igénybe. (A nyertes ajánlattevő által 
kialakítandó cash pool szolgáltatásra vonatkozó további információ a Részvételi Dokumentációban 



található. A cash pool szolgáltatás kialakítása nem jelen közbeszerzés tárgya). 
Hitelkerethez kapcsolódó elvárások: 
— 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 szerinti, gazdálkodó szervezetek között felszámítható, 
— Egyéb költség: a fentieken kívül nem kerül felszámításra, 
— A kamat kötelezettség: havonta esedékes. 
A számlavezetésre irányuló szerződés és a több célú hitelkeretszerződés is határozatlan idejű - 12 
hónapot követően bármelyik szerződő fél részre biztosított felmondási lehetőséggel - azzal, hogy a 
többcélú hitelkeret szerződés felmondása nem vonja maga után a folyószámlaszerződés felmondását. 
A hitelkeret szerződésen belül történő, konkrét hitelösszegre vonatkozó FŐTÁV Zrt. általi egyedi 
megbízás alapján lehívott hitelösszeg futamideje határozott idejű. Ezen egyedi megbízás alapján a 
hitelösszegek biztosításának feltételei jelen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő által 
megajánlott ajánlat lapján történik. 
3. A választott eljárás fajtája: 
Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
Igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-
ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése 
szerinti indokolás: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
7 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Budapest Bank Nyrt. 

székhelye: 1138 Budapest, Váci út. 193. 

1. Folyószámla hitel marge (O/N BUBOR +.... %) 
1,2% 

2. Rendelkezésre tartási jutalék(leszerződött, de fel nem használt folyószámla hitelre vetítve %) 
0,17% 

3. Pénzforg. jutalék mértéke (átutalt összeg %-a) 
0,03%  

4. Pénzforg. jutalék max. (HUF/tétel) 
3500 HUF/tétel  

5. VIBER max. (HUF/tétel) 
14.000 HUF/tétel  

6. Rövidlejáratú hitel marge (havi BUBOR +... %) 
1,19.%  

7. Látra szóló betét 0-50 000 000 HUF (havi BUBOR -... %) 
1,5 %  

8. Pénzforg. jutalék min. (HUF/tétel) 
75 HUF/tétel 

9. Látra szóló betét 50 000 000 HUF felett (havi BUBOR -... %) 
1,5 % 

10. ”Zsákos befizetés" díja (befizetett összeg %-a) 
0,08 %  

 



Erste Bank Hungary Zrt. 

székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
 
1. Folyószámla hitel marge (O/N BUBOR +.... %) 

0,67% 
2. Rendelkezésre tartási jutalék(leszerződött, de fel nem használt folyószámla hitelre vetítve %) 

0,19% 
3. Pénzforg. jutalék mértéke (átutalt összeg %-a) 

0,01%  
4. Pénzforg. jutalék max. (HUF/tétel) 

200 HUF/tétel  
5. VIBER max. (HUF/tétel) 

2000 HUF/tétel  
6. Rövidlejáratú hitel marge (havi BUBOR +... %) 

0,75 %  
7. Látra szóló betét 0-50 000 000 HUF (havi BUBOR -... %) 

1,00 %  
8. Pénzforg. jutalék min. (HUF/tétel) 

35 HUF/tétel 
9. Látra szóló betét 50 000 000 HUF felett (havi BUBOR -... %) 

0,75 % 
10. ”Zsákos befizetés" díja (befizetett összeg %-a) 

0,02 %  

OTP Bank Nyrt. 

székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16 
 

1. Folyószámla hitel marge (O/N BUBOR +.... %) 
1,20% 

2. Rendelkezésre tartási jutalék(leszerződött, de fel nem használt folyószámla hitelre vetítve %) 
nem kerül felszámításra 

3. Pénzforg. jutalék mértéke (átutalt összeg %-a) 
0,25%  

4. Pénzforg. jutalék max. (HUF/tétel) 
2.500 HUF/tétel  

5. VIBER max. (HUF/tétel) 
10.000 HUF/tétel  

6. Rövidlejáratú hitel marge (havi BUBOR +... %) 
1,40 %  

7. Látra szóló betét 0-50 000 000 HUF (havi BUBOR -... %) 
2,00 %  

8. Pénzforg. jutalék min. (HUF/tétel) 
100 HUF/tétel 

9. Látra szóló betét 50 000 000 HUF felett (havi BUBOR -... %) 
2,00 % 

10. ”Zsákos befizetés" díja (befizetett összeg %-a) 
0,03 %  

 
 
 
 
 



6.b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok Budapest 
Bank 

  Erste Bank   OTP   

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

 Folyószámla hitel 
marge (O/N 
BUBOR +.... %) 

 30  6,38  191,52  10,00  300,00  6,03  180,75 

  Rendelkezésre 
tartási 
jutalék(leszerződött, 
de fel nem használt 
folyószámla hitelre 
vetítve %) 

 15  1,00  15,00  1,00  15,00  10,00  150,00 

  Pénzforg. jutalék 
mértéke (átutalt 
összeg %-a) 

 10  4,00  40,00  10,00  100,00  1,36  13,60 

  Pénzforg. jutalék 
max. (HUF/tétel) 

 10  1,51  15,14  10,00  100  1,72  17,20 

  VIBER max. 
(HUF/tétel) 

 10  2,29  22,86  10,00  100  2,80  28,00 

  Rövidlejáratú hitel 
marge (havi 
BUBOR +... %) 

 8  6,67  53,38  10,00  80,00  5,82  46,57 

  Látra szóló betét 0-
50 000 000 HUF 
(havi BUBOR -... 
%) 

 7  7,00  49,00  10,00  70,00  5,50  38,50 

  Pénzforg. jutalék 
min. (HUF/tétel) 

 5  5,20  26,00  10,00  50,00  4,15  20,75 

  Látra szóló betét 50 
000 000 HUF felett 
(havi BUBOR -... 
%) 

 3  5,50  16,50  10,00  30,00  4,38  13,13 

  ”Zsákos befizetés" 
díja (befizetett 
összeg %-a) 

 2  3,25  6,50  10,00  20,00  7,00  14,00 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 100 42,81  435,90  91,00  865,00  48,75  522,50 

 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.) 



c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár 
megadása: 

Az alkalmazni kívánt összességében legelőnyösebb bírálati szempont megítélésére szolgáló 
részszempontok tekintetében adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Ajánlatkérő 2 tizedes-
jegy pontossággal számol. 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: 

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 számú módosított ajánlása értelmében az összességében 
legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint: 
Ajánlatkérő mindegyik részszempont esetében relatív értékelési módszert, a fordított arányosítást 
alkalmazza, az alábbiak szerint: 
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi értékekre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvezőbb tartalmi értékhez viszonyított 
eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján: 
 
P= (Alegkedvezőbb/AVizsgált ) (Pmaximális-Pminimális )+Pminimális 

 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmaximális : A pontskála felső határa (10) 
Pminimális  : A pontskála alsó határa (1) 
A legkedvezőbb  : A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
AVizsgált : A vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

MKB BANK ZRT. 

székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38 
 

Az érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§ (1) bek. f) pontja szerint, azaz nem felelt meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek: a tárgyalások 
lezárását követően ajánlatkérő által elkészített Végső Dokumentációban meghatározott 
szerződéses feltételeket nem fogadta el maradéktalanul az ún. módosított ajánlatában. 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK Magyarországi 
Fióktelepe. 

székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 7. 
 

Az érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§ (1) bek. f) pontja szerint, azaz nem felelt meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek: a tárgyalások 
lezárását követően ajánlatkérő által elkészített Végső Dokumentációban meghatározott 
szerződéses feltételeket nem fogadta el, nem nyújtott be ún. módosított ajánlatot. 

CIB Bank Zrt. 

székhelye: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14 
 

Az érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§ (1) bek. f) pontja szerint, azaz nem felelt meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek: a tárgyalások 
lezárását követően ajánlatkérő által elkészített Végső Dokumentációban meghatározott 
szerződéses feltételeket nem fogadta el maradéktalanul az ún. módosított ajánlatában. 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 



székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
Az érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§ (1) bek. f) pontja szerint, azaz nem felelt meg az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek: a tárgyalások 
lezárását követően ajánlatkérő által elkészített Végső Dokumentációban meghatározott 
szerződéses feltételeket nem fogadta el maradéktalanul ezért jelezte, hogy nem vesz részt az 
ártárgyaláson. 
 

8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Erste Bank Hungary Zrt. 

székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
 

1. Folyószámla hitel marge (O/N BUBOR +.... %) 
0,67% 

2. Rendelkezésre tartási jutalék(leszerződött, de fel nem használt folyószámla hitelre vetítve %) 
0,19% 

3. Pénzforg. jutalék mértéke (átutalt összeg %-a) 
0,01%  

4. Pénzforg. jutalék max. (HUF/tétel) 
200 HUF/tétel  

5. VIBER max. (HUF/tétel) 
2000 HUF/tétel  

6. Rövidlejáratú hitel marge (havi BUBOR +... %) 
0,75 %  

7. Látra szóló betét 0-50 000 000 HUF (havi BUBOR -... %) 
1,00 %  

8. Pénzforg. jutalék min. (HUF/tétel) 
35 HUF/tétel 

9. Látra szóló betét 50 000 000 HUF felett (havi BUBOR -... %) 
0,75 % 

10. ”Zsákos befizetés" díja (befizetett összeg %-a) 
0,02 %  

Tekintettel arra, hogy a meghatározott bírálati szempontok, és módszer alapján az ERSTE 
Bank Hungary Zrt. tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Pontszáma: 865,00  

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

OTP Bank Nyrt. 

székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16 
 

1. Folyószámla hitel marge (O/N BUBOR +.... %) 
1,20% 

2. Rendelkezésre tartási jutalék(leszerződött, de fel nem használt folyószámla hitelre vetítve %) 
nem kerül felszámításra 

3. Pénzforg. jutalék mértéke (átutalt összeg %-a) 
0,25%  

4. Pénzforg. jutalék max. (HUF/tétel) 
2.500 HUF/tétel  

5. VIBER max. (HUF/tétel) 
10.000 HUF/tétel  

6. Rövidlejáratú hitel marge (havi BUBOR +... %) 
1,40 %  



7. Látra szóló betét 0-50 000 000 HUF (havi BUBOR -... %) 
2,00 %  

8. Pénzforg. jutalék min. (HUF/tétel) 
100 HUF/tétel 

9. Látra szóló betét 50 000 000 HUF felett (havi BUBOR -... %) 
2,00 % 

10. ”Zsákos befizetés" díja (befizetett összeg %-a) 
0,03 %  

Tekintettel arra, hogy a meghatározott bírálati szempontok, és módszer alapján az OTP Bank 
Nyrt. tette a második összességében legelőnyösebb ajánlatot. Pontszáma: 522,50  

 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? 
A részvételi jelentkezésben. 
 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
A részvételi jelentkezésben. 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek 
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: - 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011.07.18.  
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 
2011.07.27. 
14.* Egyéb információk: - 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: 
2011/S 56-091547 számon, 2011.03. 22. napján jelent meg az EU Hivatalos Lapjában. 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2011.07.18. 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011.07.15. 
19.* Az összegezés javításának indoka: 
 
  

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. 
 
 


