
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: Ajánlatkérő tulajdonát képező Timesheet rendszer 3 éves üzemeltetése, 
valamint óradíjas elszámolás alapján történő fejlesztése és a fejlesztések bevezetése 600 fejlesztői óra keretéig. 
Ajánlatkérő tulajdonát képező Timesheet rendszer .NET programnyelvben íródott , MS SQL adatbázist használ és MS 
Share Point integrációval rendelkezik. A rendszer bevezetése 300 főre történt. 
 
3. A választott eljárás fajtája: 2011.CVIII. közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban Kbt.) 121§ (1) b). pontja 
szerinti nyílt eljárás elektronikus árlejtéssel  
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismer tetése: - 
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 24451/2013, 2014. 01.09 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség i ndoka, 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, átcsopor tosításra: -  
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  3 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 részszemp ontjai - szerinti tartalmi eleme, 
elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
- Securicum Zrt 1026 Budapest Riadó u. 7.- Bergholz Kft. 2030 Érd Néra u. 2/1. közös ajánlattevők, értékelési szempont: 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az alábbiak szerint: P [Ft] = (600 [óra] *Fejlesztői óradíj [Ft/óra] * 0,45)+(3 [év] * 
Éves üzemeltetési díj [Ft/év] *0,3) + (Fejlesztői óraráfordítás az előírt fejlesztésekre [óra] * fejlesztői óradíj [Ft/óra]*0,25) P 
= 4 485 000  
 
- Bill-Account Kft 1068 Budapest Felső Erdősor u. 9. 2/5 értékelési szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
az alábbiak szerint: P [Ft] = (600 [óra] *Fejlesztői óradíj [Ft/óra] * 0,45)+(3 [év] * Éves üzemeltetési díj [Ft/év] *0,3) + 
(Fejlesztői óraráfordítás az előírt fejlesztésekre [óra] * fejlesztői óradíj [Ft/óra]*0,25) P = 5 030 000 HUF  
. 
- Infomatix Kft 1138 Budapest Forgách u. 9/B értékelési szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az alábbiak 
szerint: P [Ft] = (600 [óra] *Fejlesztői óradíj [Ft/óra] * 0,45)+(3 [év] * Éves üzemeltetési díj [Ft/év] *0,3) + (Fejlesztői 
óraráfordítás az előírt fejlesztésekre [óra] * fejlesztői óradíj [Ft/óra]*0,25) P = 6 144 000 HUF  
 
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:  - 
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 : - 
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 : 
 
Securicum Zrt 1026 Budapest Riadó u. 7.- Bergholz Kft. 2030 Érd Néra u. 2/1értékelési szempont: legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás az alábbiak szerint: P [Ft] = (600 [óra] *Fejlesztői óradíj [Ft/óra] * 0,45)+(3 [év] * Éves 
üzemeltetési díj [Ft/év] *0,3) + (Fejlesztői óraráfordítás az előírt fejlesztésekre [óra] * fejlesztői óradíj [Ft/óra]*0,25) P = 
4 485 000 HUF Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtotta. 

b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai :  
Bill-Account Kft 1068 Budapest Felső Erdősor u. 9. 2/5 értékelési szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az 
alábbiak szerint: P [Ft] = (600 [óra] *Fejlesztői óradíj [Ft/óra] * 0,45)+(3 [év] * Éves üzemeltetési díj [Ft/év] *0,3) + 
(Fejlesztői óraráfordítás az előírt fejlesztésekre [óra] * fejlesztői óradíj [Ft/óra]*0,25) P = 5 030 000 HUF  
Ajánlattevő a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtotta 
 
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 : Millmen Informatikai és Tanácsadó Kft. 2045 
Törökbálint Munkácsy u. 4. Ajánlati Felhívás III.2.3 pont M1. műszaki szakmai alkalmassági feltétel. 
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 telj esítésében 
a megjelölt alvállalkozók közre fognak m űködni : 
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 : Getronics Magyarország Kft, 1027 Budapest Hengermalom u. 2/B. Ajánlati 
felhívás M/2 műszaki szakmai alkalmassági feltétel. 
M/2. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 év folyamán rendelkezik legalább 1 
Timesheet rendszer létesítésében szerzett referenciával mely rendszer bevezetése legalább 200 
főre történt meg legalább nettó 6 millió forint értékben és az alábbi rendszerjellemzőkkel bír: 
• Bevezetése legalább 200 főre történt meg. 
• A munkakódok rendszere meghatározott folyamatok mentén, külön informatikai támogatás nélkül 
szabadon bővíthető. 
• A rendszer hierarchiát kezel mind a szervezetek, mind a munkavállalók esetén. 
• A rendszer támogatja a teljesen papírmentes szabadság igénylést és szabadság egyenleg 
nyilvántartást. 
• A rendszer jóváhagyási időszakokat kezel. 
A rendszerben lehetőség van a munkahelyi vezetőnek a hozzá tartozó munkavállalók időszaki 
adatainak és szabadság igényeinek jóváhagyására. 
• A rendszer az általa kezelt folyamatokról e-mailes értesítéseket képes küldeni. 
• A rendszerbe rögzített és jóváhagyott adatok alapján történik a bérszámfejtés 
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 : 2014.03.06 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014.03.17 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014.03.04 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014.03.05 
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. 
 


