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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: 
A közbeszerzés tárgya: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben 
szabályozott, fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás nyújtása postai számlabefizetési 
megbízás (fehér csekk) keretében 1 éves + további 2 éves (egész év vagy annak egy része, minimum 1 hónap, 
opciós) határozott időre szóló vállalkozási szerződés alapján. 
Ajánlatkérő kb. 1 700 000 db sárga csekkes (készpénz átutalási megbízás) befizetést realizált 2012-ben bankjain 
keresztül, mely szolgáltatást részben, és idővel egészben helyettesíteni szándékozik, a fogyasztók arra való 
hajlandósága tükrében. 
A szerződés a hatályba lépés napjától a rendelkezésre álló, 1 évre vonatkozó keretösszeg teljes felhasználásáig, de 
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 1 éves határozott időtartam lejártáig érvényes, azzal, hogy az 
utolsó vállalkozói teljesítésre eddig az időpontig kerülhet sor, kivéve, ha az ajánlatkérő további 2 évre, vagy annak egy 
részére élni kíván opciós jogával, ebben az esetben is a szerződés az opció időszakkal érintett keretösszeg teljes 
felhasználásával, de legkésőbb az opcióval érintett időszak elteltével szűnik meg. 
Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a szerződésben rögzített díjon - azaz a bírálati 
szempontok szerinti díjon - túl semmilyen díjat, költséget nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben. Ajánlatkérő 
felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, 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 részvételre jelentkező az ajánlatkérővel szemben nem 
élhet semminemű igénnyel. 
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. 
A közbeszerezni kívánt szolgáltatás jellemzői: 
Részvételre jelentkező a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan nem a számlavezető bankkal, hanem közvetlenül az 
ajánlatkérővel köt szerződést. Befizetett összeg átutalása: az egyedi ügyfél-azonosítóhoz (ügyfélkód) rendelt 
számlaszámokra történik. Befogadás a felvevőhelyen, átfutási idő, teljesítés (pénzügyi teljesítés és adatátadás): a 
fehér csekk esetén az részvételre jelentkező a felvett bizonylatok összegét, a felvevőhelyek csekkszkennerrel történő 
felszereltségétől függően legkésőbb T (azaz a befizetéssel érintett tárgynap) + 2 napon belül utalja át az ajánlatkérő 
számlájára, ezzel egyidejűleg elektronikusan közvetlenül adja át a tranzakciós adatokat is. A szolgáltatás keretében 
biztosítani kérjük az utódszámla kezelést is, ami azt jelenti, hogy a megszűnt (bank váltás esetén) számlaszámra 
kibocsátott bizonylatok összegét, ajánlatkérő bejelentése alapján, az általa megadott számlaszámra továbbítja az 
részvételre jelentkező. Adatállomány, adatátadás: Az új szolgáltatásnál kizárólag elektronikus adatállományok 
kerüljenek átadásra közvetlenül az ajánlatkérő számlatulajdonos részére. Az adatátadás során a befizetések 
adatairól, a telepített utalványok adatairól készüljön adatállomány, melyek mellett tarifaállomány is kerüljön átadásra. 
A részvételre jelentkezőnek output (feldolgozási állomány) nyomtatási tevékenységet nem kell folytatnia. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet arra, hogy a nyomtatvány beszerzése nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak! Számlázás, 
számlamelléklet: A fehér csekk esetében a díjat az ajánlatkérő részére számítja fel az részvételre jelentkező. A 
kiszámlázott összeg megbontása OC-TC kódonként, a beszedett összeg és a darabszám feltüntetésével elektronikus 
állományban történjék. Az elektronikus adatállomány (tarifaállomány) a meghirdetett rekordszerkezetben kerüljön 
átadásra. Részvételre jelentkező a szolgáltatás nyújtása során a Befizetőktől (az ajánlatkérő ügyfeleitől) a postai 
számlabefizetési megbízáson teljesített befizetéseket átveszi, a befizetéseket az ajánlatkérő számlavezető bankjánál 
vezetett, a szerződésben bejelentett számlájára jóváírás céljából továbbítja, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos 
egyéb feladatokat ellátja. 
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé teszi meghatározott típusú eljárásra, tevékenységre való hivatkozást, a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, így ajánlatkérő az azzal egyenértékű 
szolgáltatás nyújtását is elfogadja. Az egyenértékűként bemutatott szolgáltatás magyar nyelvű részletes leírását az 
eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlathoz csatolni kell. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) 
bekezdés) 
A postai számlabefizetési megbízás, mint pénzforgalmi szolgáltatás feltételeire a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 
(Pftv.), valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet vonatkozik. 
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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: 03/05/2013.; Iktatószám: 2013/S 086-146178 
 
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, 
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 az eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést.  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: nem 
 
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:  1-10 pont. 
 
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 :  
 
Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatta Részvételre jelentkezőket az eljárás második, ajánlattételi szakaszában a bírálati 
szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat.  
 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. Az értékelési módszer: a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 
2012.6.1. napján megjelent számában, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján, 
az alábbiak szerint: 
Ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmazza, az arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés módszere 1. az 
arányosítás b.) módszer) az alábbiak szerint: 
 
- 1-3. részszempont esetében a fordított arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés módszere 1. az arányosítás 

b.) módszer, ba) pontja) alkalmazza, az alábbi képlettel: 
 

P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min. 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
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. 
 

- A 4. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés: igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont. 
 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a hivatkozott Útmutató kimondja, hogy „ … nulla, illetve 
negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint az 
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ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, 
ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla értékeket ajánl, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 
értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. Ajánlatkérő az adott részszempont pontszámát beszorozza 
az adott részszempont súlyszámával és az így kapott értékeket összeadja (Összérték). Ajánlatkérő számára az az 
ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek Összértéke a legmagasabb. Az ajánlattételi szakaszban a 
további részleteket az Ajánlatkérő által készített Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazni fogja (Felolvasólap). 

 
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. 
 
 


