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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: 
3. Megbízási szerződés elektronikus számlakiállítására és bemutatásra, valamint 

számlafizetés biztosításának szolgáltatására  
4. A választott eljárás fajtája: 

A Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás a Kbt. 251.§ (2) Bek. szerint. 
5. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Nem 
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: Eredménytelen az eljárás a Kbt. 92.§ a) pontja alapján. 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: Igen 
6. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Lásd 13. egyéb információk 
7. 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): 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): - 
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 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 összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló résszempontok tekintetében 
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 

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

Szempont         Súlyszám 
1.)minél alacsonyabb egyszeri csatlakozási díj (Ft)      2 

2.)minél alacsonyabb havi fix költség (Ft)       2 

3.)minél alacsonyabb számlabemutatás díja számlánként (Ft)    1 

4.)minél alacsonyabb internetes bankkártyás fizetési funkció díja tranzakciónként (Ft)  1 

5.)minél alacsonyabb internet banki fizetési funkció díja tranzakciónként (Ft)  1 

6.)fővárosi lakossági ügyfélkör (db)         3 

Ajánlatkérő az 1. -5. bírálati szempont tekintetében relatív értékelési módszert, azon belül 

is a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, ahol a legalacsonyabb ellenszolgáltatási 

érték, mint az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb kapja a lehetséges maximális pontot az 

alábbi képlet szerint: 

P = (Ajánlat legkedvezőbbb / Ajánlatvizsgált) × (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

Ajánlat legkedvezőbbb = a legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) 

Ajánlatvizsgált  = a vizsgált nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) 

P = az vizsgált nettó ellenszolgáltatás összegének számított pontszáma 

Pmax    = 10, mint a pontskála felső határa 

Pmin    = 1, mint a pontskála alsó határa 

Alkalmazandó módszer a 6. bírálati szempont tekintetében:  

Ajánlatkérő a relatív értékelési módszert, azon belül az egyenes arányosítást alkalmazza, ahol 

a legmagasabb db szám a legkedvezőbb, és mint az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb kapja 

a lehetséges maximális pontot az alábbi képlet szerint: 

Az ajánlatkérő egyenes arányosítással értékel, az adott részszemponton belül a legkedvezőbb 

ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással 

kerül megállapításra. A részszemponthoz tartozó pontszámokat Ajánlatkérő az alábbi képlet 

alkalmazásával határozza meg: 

P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegelőnyösebb) × (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

Ajánlatlegelőnyösebb = a legelőnyösebb ajánlott érték 

Ajánlatvizsgált  = a vizsgált ajánlott érték 

P   = a vizsgált ajánlott érték számított pontszáma 

Pmax    = 100 mint a pontskála felső határa 

Pmin    = 1 mint a pontskála alsó határa 
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7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - Lásd 13. 
Egyéb információk pont. 

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

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: - 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: - 
13. * Egyéb információk:  
A Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján indított VI. fejezet szerinti eljárás indult. 
Az eljárás bontási eljárása során, az első felbontott csomagról kiderült, hogy nem ajánlat, 

hanem a közbeszerzési eljárás felülvizsgálatára és a közbeszerzési eljárás visszavonására 
felszólító kérelem, a második csomagot benyújtott fél pedig a bontás során visszalépett, így 
nem tudta ajánlatkérő kiértékelni az ajánlatát. 

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:  

Az ajánlattételi felhívás Kbt. 251. § (2) bek. alapján  2011. 03. hó 10. napján került 
megküldésre. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
megküldésének időpontja: 
2011. március 29. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
2011. március 29. 

18.* 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. 
 


