
7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 

1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A Főtáv Zrt. által használt meglévő ELO®Enterprise rendszerhez kapcsolódó ELO 

DocXtractor modul szállítása. 

Főtáv Zrt, részére az alábbi modulok szállítása az ajánlattételi dokumentációban 

részletezett feltételek mellett: 

1. Számlák feldolgozásához szükséges modul (1 db): 
 
DocXtractor INVOICE TABLE 250 – 62.500 oldal évente (MDOX-PIT25-HU) 

 
2. Űrlap típusú dokumentumok feldolgozásához szükséges modul (1 db): 

 

DocXtractor FORM 250 - 62.500 oldal évente (MDOX-PFO25-HU) 

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. VI. fejezet alapján hirdetmény közzététel nélkül 

indított egyszerű közbeszerzési 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 (rész ajánlattételi lehetőség esetén 

részenként): 3. 

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): 

ELO Digital Office Kft.. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) 



legalacsonyabb ellen szolgáltatás összege: 4 790 800 Ft + Áfa 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -. 

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

megadása: -. 

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: -. 

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

PontIT Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1171 Budapest, Csabagyöngye út 64.) 

ajánlata a Kbt. 88.§ (1) f pontja alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási határidő 

lejártáig az Ajánlatkérő által leírt és megküldött hiányait nem pótolta. 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

ELO Digital Office Kft.. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) legalacsonyabb ellen 

szolgáltatás összege: 4 790 800, -Ft + Áfa ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9. * 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: -. 

10. * 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: -. 

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 

megalapozó körülmények ismertetése: -. 



12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 

2011. szeptember 1. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 

2011.szeptember 11. 

13. * Egyéb információk: -. 

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos 

előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -. 

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 

közzétételének/megküldésének napja: -. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének időpontja: 2011. szeptember 1. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. augusztus 31. 

18.* Az összegezés javításának indoka:-. 

 


