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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: 
1 db, 50 milliárd HUF árbevételt meghaladó Cégre vonatkozó beszerzési, közbeszerzési, logisztikai, 
anyag felhasználási, és beruházási folyamatainak újraszervezésében (BPR) történő közreműködésre 
irányuló tanácsadói tevékenység 
 
3. A választott eljárás fajtája: 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 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: KÉ-10375/2013 számon 2013. 06. 28-án 
 
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 közbes zerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor é s 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): 4 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) :  
 
IDS Scheer Hungária Kft. (1117 Budapest Infopark sétány.1) 
Elvégzendő feladat megbízási díja (nettó HUF): 17.250.000 
szakmai ajánlat megfelelőssége: 
A Műszaki dokumentáció 2.3 pontjában megadott feladatok elvégzése során alkalmazni kívánt 
módszertan átláthatósága, valamint az elvárt eredményeknek való megfelelősége szakmai bizottság 
által adott pontszám: 17 
A beszerzési folyamat modellezése során az alkalmazni kívánt módszertan megfelelőségének 
vizsgálata szakmai bizottság által adott pontszám: 17 
 
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1119Budapest, Fehérvári út 79.) 
Elvégzendő feladat megbízási díja (nettó HUF): 17.500.000 
szakmai ajánlat megfelelőssége: 
A Műszaki dokumentáció 2.3 pontjában megadott feladatok elvégzése során alkalmazni kívánt 
módszertan átláthatósága, valamint az elvárt eredményeknek való megfelelősége szakmai bizottság 
által adott pontszám: 28 
A beszerzési folyamat modellezése során az alkalmazni kívánt módszertan megfelelőségének 
vizsgálata szakmai bizottság által adott pontszám: 24 
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Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt (1068 Budapest, Dózsa György u. 84/C.) 
Elvégzendő feladat megbízási díja (nettó HUF): 44.800.000 
szakmai ajánlat megfelelőssége: 
A Műszaki dokumentáció 2.3 pontjában megadott feladatok elvégzése során alkalmazni kívánt 
módszertan átláthatósága, valamint az elvárt eredményeknek való megfelelősége szakmai bizottság 
által adott pontszám: 18 
A beszerzési folyamat modellezése során az alkalmazni kívánt módszertan megfelelőségének 
vizsgálata szakmai bizottság által adott pontszám: 22 
 
Az ajánlattevők ajánlatai megfeleltek a Kbt. alapján az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott 
pénzügyi, gazdasági-, és műszaki alkalmassági követelményeknek, és érvényességi feltételeknek. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):   

  Súlyszám 
IDS Scheer 

Hungária Kft.   

IFUA 
HORVÁTH & 

PARTNERS Kft. 

Deloitte 
Üzletviteli és 

Vezetési 
Tanácsadó Zrt 

Szakmai pontszámok (A Műszaki 
dokumentáció 2.3 pontjában megadott 
feladatok elvégzése során alkalmazni 

kívánt módszertan átláthatósága, 
valamint az elvárt eredményeknek való 

megfelelősége)  

20 1,00 20,00 100,00 2000,00 64,36 1287,20 

 Szakmai pontszámok (A beszerzési 
folyamat modellezése során az 
alkalmazni kívánt módszertan 
megfelelőségének vizsgálata) 

40 1,00 40,00 100,00 4000,00 91,74 3669,60 

 Elvégzendő feladat megbízási díja 
(nettó HUF) 

40 17 250 000 17 500 000 44.800.000 

  
100,00 4000,00 98,02 3920,80 38,62 1544,80 

Súlyozott összes pontszám 
 

 4060,00  9920,80  6501.60 

 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható 
pontszám alsó és fels ő határának megadása :1-100 
 
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 : 
Az ajánlati árak bírálati szempontok esetében az értékelését a fordított arányosítás módszerével 
végzi az ajánlatkérő Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. napján megjelent 
számában, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről 
és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) 
alapján. Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a fordított arányosítás módszerével kiszámolja 
az adott ajánlatra adandó pontszámot, majd azt beszorozza az eljárást megindító felhívás IV.2.1. 
pontja szerinti súlyszámmal. 
A szakmai ajánlat kedvezőségének értékelése, - egymástól független 3 főből álló - szakértői bizottság 
bevonásával történik. A szakértői bizottság a szakmai ajánlat kedvezősége részszempont esetében a 
beérkezett ajánlatokat - a dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján (lásd Műszaki 
dokumentáció 4. és 5.3. pontját) - pontozással értékeli, külön-külön alszempontonként. A szakértők 
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az alszempontokon belül meghatározott egyes szempontokhoz a preferencia rendszerben 
meghatározott tartalom alapján az alábbi pontszámokat rendelik: jó 2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 
pont. Ezt követően a szakértők összegzik a pontokat, meghatározva ezzel a szakmai ajánlat 
kedvezőségének összpontszámát. A pontozást valamennyi szakértő ajánlatonként teljes körűen 
elvégzi. 
A szakmai ajánlat kedvezősége részszempont pontszámának meghatározása a következő módon 
történik:  
Meghatározásra kerül a legtöbb, valamint a legkevesebb összpontszámot elért ajánlat azzal, hogy a 3 
szakértő által külön-külön összegzett pontok minden ajánlat tekintetében összeadásra kerülnek. Majd 
a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. napján megjelent számában, az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján 
definiált arányosítással az ajánlatok közül a szakmai alszempontokra adott pontok alapján a 
legkedvezőbb (legtöbb összpontszámot elérő) ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra 
adott pontok alapján a legkevésbé kedvezőbb (legkevesebb összpontszámot elérő) ajánlat pedig 1 
pontot kap. A többi ajánlat 1-100 pont közötti ponttal kerül értékelésre a lineáris arányosítás elve 
szerint annak alapján, hogy az adott ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el a legkedvezőbb 
ajánlathoz képest. Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a lineáris arányosítás módszerével 
kiszámolja alszempontonként az adott ajánlatra adandó pontszámot. Ajánlatkérő a pontszámok 
kiosztását követően a kapott értéket beszorozza az eljárást megindító felhívás IV.2.1. pontja szerinti 
súlyszámmal 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, amely esetében valamennyi bírálati szempontot 
figyelembe véve a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a legmagasabb. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
Millmen Informatikai és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Munkácsy u. 4.) ajánlattevő ajánlata a 4. 
rész tekintetében érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) e) pontja alapján, mivel a hiánypótlásra benyújtott 
anyagában -az ajánlati kötöttség ideje alatt, nem árlejtés keretében- a részre adott ajánlati árát 
megváltoztatta. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai : 
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1119Budapest, Fehérvári út 79.) megajánlott nettó ajánlati ára: 
17.500.000 Ft.  
A bírálati szempontokra tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt (1068 Budapest, Dózsa György u. 84/C.) megajánlott 
nettó ajánlati ára: 44.800.000 Ft. 
A bírálati szempontokra tekintettel összességében a második legelőnyösebb ajánlatot tette 
 
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 : Közbeszerzési Hatóság által vezetett tanácsadói listán 
regisztrált közbeszerzési tanácsadó. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : Közbeszerzési Hatóság 
által vezetett tanácsadói listán regisztrált közbeszerzési tanácsadó. 
 
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 teljesítésében a megjel ölt 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 
erőforrásaira (is) támaszkodik : 
 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : Moral Team Tanácsadó és Szolgáltató Kft M2) alkalmassági 
szempont esetében Közbeszerzési Hatóság által vezetett tanácsadói listán regisztrált közbeszerzési 
tanácsadó. 
Magyar Közmenedzsment Fejlesztési Kft. M1) alkalmassági szempont esetében az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, a három év vonatkozásában jelen 
közbeszerzés tárgyában felsorolt valamennyi tevékenységekre vonatkozóan referencia 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában :  
OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft. M2) alkalmassági szempont esetében Közbeszerzési Hatóság által 
vezetett tanácsadói listán regisztrált közbeszerzési tanácsadó. 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 

2013. 08. 17. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 

2013. 08. 27. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. 08. 14. 
 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. 08. 16. 
 
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 kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint a 
IDS Scheer Hungária Kft. kisvállalkozás a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. és IFUA 
HORVÁTH & PARTNERS Kft. nem tartozik a 2004. évi XXXIV.törvény hatály alá. 


