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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., több, mint 200.000 felhasználó ügyfélkörrel rendelkező 

közszolgáltató részére 1 db fotav.hu portál létrehozása és kezdeti adatokkal történő feltöltése, 

továbbá 3 éves üzemeltetése 

 

3. A választott eljárás fajtája: 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:--- 

 

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: KÉ-21264/2013 számon 2013. 11. 25-én 

 

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, 

átcsoportosításra: --- 

 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 6 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):  

- Virgo Systems Informatikai Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 12.) 

- EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 

- Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59.) és 

Wildom Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59.) közös 

ajánlata 

- Sense/Net Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. Infopark „I” épület 5. emelet) 

Az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemeket a 9. b) pontban található táblázat tartalmazza. 

Részajánlat megtételére nem volt lehetőség. 

 

Az ajánlattevők ajánlatai megfeleltek a Kbt. alapján az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott 

pénzügyi, gazdasági-, és műszaki alkalmassági követelményeknek, továbbá az érvényességi 

feltételeknek. 

 

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

lehetőség esetén részenként):  
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 Súly-

szám 

Virgo Systems 
Informatikai Kft. 

EURO ONE 
Számítástechnikai 
Zrt. 

Breona Informatikai 

Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft 

Sense/Net Zrt. 

Fejlesztés díja 

(alapdíj) (nettó 

HUF) 

30 5.500.000 5.800.000 5.200.000 5.300.000 

9,505 285,15 9,064 271,92 10,000 300,00 9,829 294,87 

Weboldal 

üzemeltetés havi 

átalánydíja, mely 

tartalmaz havi 10 

munkaórára eső 

fejlesztési 

költséget is 

(nettó HUF) 

50 170.000 210.000 157.000 156.500 

9,280 464,00 7,705 385,25 9,964 498,20 10,00 500 

Üzemeltetés 

alatti fejlesztői 

támogatás 

óradíja (nettó 

HUF) 

10 8.450 13.000 8.000 7.950 

9,460 94,60 6,499 64,99 9,937 99,37 10,00 100 

Fizetési határidő 

(30-60 nap) 

2 55 60 60 60 

9,249 18,50 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 
Súlyozott össz 

pontszám 
  862,25  742,16  917,57  914,87 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

 

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:  

Az ajánlati árak(alapdíj,üzemeltetés havi átalánydíj, fejlesztő támogatás óradíj)bírálati szempontok 

esetében: arányosítással az alábbiakban megadott képlet szerint: 

P = ((A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) +P min) x súlyszám 

ahol: P: a kapott pontszám 

A legjobb: a legalacsonyabb érték 

A vizsgált: az adott pályázó által ajánlott érték 

P max: adható pontszám maximuma 

P min: adható pontszám minimuma 

 

A fizetési határidő bírálati szempont esetében: 

P = ((Avizsgált / Alegjobb) x (P max – P min)+ P min) x súlyszám, 

hol: P: a kapott pontszám 

A legjobb: a legmagasabb érték 

A vizsgált: az adott pályázó által ajánlott érték 

P max: adható pontszám maximuma 

P min: adható pontszám minimuma 

 

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

CNW Rendszerintegrációs Zrt. (1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 50.) ajánlattevő a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés d) és e) pontjaira tekintettel, mert az ajánlattevő ajánlata nem tartalmazott az előírt 

valamennyi műszaki alkalmassági feltételnek megfelelő referenciát, továbbá a benyújtott ajánlata 

egyéb módon nem felelt meg az eljárást megindító felhívás és dokumentációban megfogalmazott 

feltételeknek, az Ajánlatkérő által 2014.01.22-én megküldött faxban részletezettek szerint.  

 

ShiwaForce.com Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.) ajánlattevő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) 

pontjára tekintettel, mert az ajánlattevő ajánlata nem tartalmazott az előírt valamennyi műszaki 

alkalmassági feltételnek megfelelő referenciát, az Ajánlatkérő által 2014.01.22-én megküldött faxban 

részletezettek szerint. 
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11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59.) és Wildom 

Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59.) közös ajánlata  

Az árlejtést követően az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. 

 

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: fejlesztés, tervezés 

 

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: --- 

 

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: 

2014. 02. 11. 

 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2014. 02. 22. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 02. 06. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 02. 10. 

 

18.* Az összegezés módosításának indoka: --- 

 

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: a nyertes ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény szerint kisvállalkozás. 


