
1 

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) 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:  
Vállalkozási szerződés a FŐTÁV Zrt. szervezeti kultúra fejlesztésére vonatkozó 2013. évi 
programjának megvalósítására 
Ajánlatkérő a FŐTÁV Zrt. szervezeti kultúra fejlesztésére vonatkozó 2013. évi programjának 
megvalósítása keretében a leszállítandók listáját az alábbiak szerint határozza meg. 

I. feladati ponthoz: 

Leszállítandó: A szervezeti kultúrafelmérés eredményeinek, a jelenlegi kultúra főbb jellemzőinek 

és az okozó tényezőinek leírása. Az eredmények elemzése, értelmezése, ajánlások 

megfogalmazása, kultúrafejlesztési roadmap készítése.  

II. feladati ponthoz: 

Leszállítandó: A „tárgyalásos célkultúra” leírása, 3-5 szervezeti szintű fókuszpont és akció 

megfogalmazása, szervezeti egységek szintjén további akciók meghatározása.   

III. feladati ponthoz: 

Leszállítandó: A 360°-os felmérés kiértékelése, visszajelzése, egyéni akciótervek, ajánlások 

megfogalmazása. 

IV. feladati ponthoz: 

Leszállítandó: A szervezeti kultúrafejlesztési folyamatban a kívánatos vezetői szerepek, vezetői 

fókuszterületek megfogalmazása.  

V. feladati ponthoz: 

Leszállítandó: Fő üzenetek megfogalmazása a felmérés, az elvégzett munka eredményeiről és a 

feladatokról, kitűzött feladatokról.  

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: a szolgáltatás becsült értéke (7.500.000 HUF) nem éri el a 
huszonötmillió HUF-ot. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: nincs ilyen  
 
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 közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
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átcsoportosításra: - 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): Az értékelési szempont összességében legelőnyösebb ajánlat volt.  
 
Flow Consulting Kft. (1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.) 
ajánlati ár: nettó 7.462.500- HUF 
szakmai ajánlat: módosított szakmai ajánlat tartalmazza. 
 
Az ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásnak és dokumentációnak. Az ajánlattevő a 
tárgyalásokat követően érvényes ajánlatot tett.  
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Egy ajánlat miatt a maximális pontszám 
kiosztása szükséges, ezért értékelő táblázat nem készült. 
 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100 
 
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:  
- nettó ajánlati ár 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. 
- szakmai ajánlat értékelése: 
3 fős egymástól független szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a 
szakmai ajánlat kedvezősége részszempont esetében a tárgyalások lefolytatását követően 
beérkezett végleges ajánlatokat - a dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján 
(lásd Műszaki dokumentáció „4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja” pont 2. részszempont 
tekintetében megfogalmazottakhoz kapcsolódóan a Műszaki dokumentáció „5.3. A szakmai 
ajánlat kedvezőségének értékelése a felsorolt vizsgálandó alszempontok szerint történik, ezért az 
Ajánlatkérő az alábbiak alapján kér ismertetést (Ajánlatkérő ún. preferencia rendszere)” pontját) - 
pontozással értékeli, külön külön alszempontonként. A szakértők 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 összpontszámot elért ajánlat; meghatározásra kerül a 
legkevesebb összpontszámot elért ajánlat azzal, hogy a 3 szakértő által külön-külön összegzett 
pontok minden ajánlat tekintetében összeadásra kerülnek, majd a 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 
alábbiak szerint: a tárgyalások lefolytatását követően beérkezett végleges ajánlatok közül a 
szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkedvezőbb (legtöbb összpontszámot elérő) 
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ajánlat 100 pontot kap. A szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkevésbé kedvezőbb 
(legkevesebb összpontszámot elérő) ajánlat 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 az 1-100 pont között a legkedvezőtlenebb illetve a 
legkedvezőbb ajánlathoz képest. Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a lineáris 
arányosítás módszerével kiszámolja alszempontonként az adott ajánlatra adandó pontszámot, 
majd azt beszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -- 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Flow Consulting Kft. (1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.) nettó 7.462 500,- HUF 
 
Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, és az megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
előírtaknak, és az ártárgyalást követően benyújtott végső árajánlata az Ajánlatkérő által 
rendelkezésre álló fedezeti összeget nem érte el. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: trénerek, tanácsadók bevonása 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az 
a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
Manmore Tanácsadó Kft. (1146 Bp. Zichy Géza u. 5.) 20% 
Aurin 3 Tanácsadó Kft. (2100 Gödöllő, Lázár V. u. 61.) 20% 
Everchange Bt. (1064 Bp., Vörösmarty u. 42.) 20% 
Kettősvé Bt. (2045 Törökbálint, Árnyas u. 24.) 20% 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: Kbt. 124.§ (8) 
f) pontja értelmében nincs szerződéskötési tilalmi időszak. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: Kbt. 124.§ (8) f) 
pontja értelmében nincs szerződéskötési tilalmi időszak. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 02. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. szeptember 03. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
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19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
22.* Az összegezés javításának időpontja: - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
24.* Egyéb információk: Ajánlattevő a Kktv. szerint mikro-vállalkozás. 
 
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. 
 
 


