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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 keretszerződés a FŐTÁV Zrt. HS (Human Synergistics) felmérésen 

alapuló szervezeti kultúra fejlesztésére irányuló 2014. évi programjának kidolgozására, megvalósítására és belső 
kommunikációjára. A keretösszeg nettó 28.000.000 forint. Mely keret felhasználása, a felsorolt összes feladat lehívása nem 
kötelező.  
 
A fent leírt vállalkozási keretszerződés alapján a szervezeti kultúra fejlesztés feladatai a HS (Human Synergistics) alapú felmérés 
(2013. évben) eredményeire (outputjaira) épülnek, melyek a következők: 
 

• Szervezeti kultúra leltár (Organizational Culture Inventory- Human Synergistics International módszere alapján). Kultúrakérdőívek 
segítségével megtörtént a szervezetben jellemző viselkedési normáknak, felülről jövő elvárásoknak az azonosítása, amelyek 
szoros kapcsolatban vannak a szervezet tagjai által közösen osztott nézetekkel, hiedelmekkel. 
 
• Szervezeti hatékonyság leltár (Organizational Effectiveness Inventory- Human Synergistics International módszere alapján). 
Kérdőívek segítségével feltárásra és elemzésre kerültek azon összetevők, okozó tényezők, amelyek működése a kultúra jelenlegi 
állapotának kialakulásához vezetett. 
 
• A jövőbeni kívánatos szervezeti kultúra (célkultúra) - Human Synergistics International módszere alapján. Meghatároztuk a 
célkultúra főbb összetevőit és megfogalmaztuk ennek jellemzőit a vállalat valamennyi munkavállalója által jól értelmezett 
mindennapi viselkedésekben és magatartásban. Definiáltuk a kultúrafejlesztési folyamatban a vezetői elvárásokat. 
 
• A szervezeti kultúrafejlesztés fókuszterületei, 3-5 szervezeti szintű fókuszpontjai, főbb akciói. Megfogalmaztuk a szervezeti 
kultúrafejlesztés fókuszterületeit és 3-5 szervezeti szintű fókuszpontjait, az ehhez kapcsolódó főbb akciókat. Meghatároztuk a 
kultúrafejlesztési folyamatot, kidolgoztuk a kultúrafejlesztési roadmap-ot.  
 
A jelen eljárás eredményeként kötendő vállalkozási szerződés tárgyát képező szervezeti kultúrafejlesztés feladatai a következők 
(időhorizont a 2014. év): 
 
• Visszajelző fórumok megtartása szervezeti egységenként (max. 60 fős csoportokban, összesen 640 fő). A HS alapú felmérés 
során elvégzett munka eredményeinek ismertetése, értelmezése: a szervezeti kultúra jellemzői vállalati és a szervezeti egységek 
szintjén, a szervezeti kultúra jelenlegi állapotának okozó tényezői, a célkultúra összetevői és jellemzői a vállalat valamennyi 
munkavállalója által jól értelmezett mindennapi viselkedésekben és magatartásban, a kultúrafejlesztés folyamata, vezetői elvárások 
a kultúrafejlesztési folyamatban, a szervezeti kultúrafejlesztés fókuszterületei, fókuszpontjai. 
 
• Vezetőképzés, vezetőfejlesztés kidolgozása, megtartása (TOP 44, illetve TOP 100 részére). Vezetői oktatások, vezetői tréningek, 
vezetői workshopok keretében a kívánatos vezetői szerepek és vezetői elvárások bemutatása, értelmezése. A tréningeken a 
személyes tapasztalatok, érzések, benyomások szerzésével, hatás-mechanizmusok bemutatásával, át- és megélésével annak 
tudatosítása, hogy mit igényel a vezetőktől a kultúrafejlesztési folyamat. A vezetői elköteleződés fokozása, egyéni vállalások 
megtétele. A vezetők megismerik a tudásmenedzsment alapvető eszközeit és módszereit. 
 
• 360°-os felmérés készítése és kiértékelése a középvezetők vezetői hatásáról (35 fő részére). A 360°-os felmérés kiértékelése, 
visszajelzése a vezetői stratégia, a leadership szerep hatásáról a beosztottaik viselkedésére és teljesítményére. A személyre  szóló 
visszajelző jelentés a saját és mások általi jellemzés révén összehasonlítja az ideális (a vezető által érzékelt) és a másokra 
gyakorolt vezetői hatást. Megmutatja, hogy milyen a vezető leadership stratégiája, milyen mértékben cselekszik a vezető támogató 
módon, szemben a korlátozó cselekedeteivel. Egyéni akciótervek, ajánlások megfogalmazása. 
 
• A célkultúrát erősítő és fejlesztő programok kidolgozása, lebonyolítása. A szervezet egészét érintően a célkultúrát erősítő és 
fejlesztő programok kidolgozása és lebonyolítása, amely a konstruktív stílusokba tartozó értékeket, normákat és viselkedéseket 
(teljesítmény, önmegvalósítás, bevonás-támogatás és együttműködés) támogatja. 
 
• Pilot-program kidolgozása, lebonyolítása. A kiválasztott szervezeti egysége(ke)t érintő – az előzőnél intenzívebb ütemű, nagyobb 
ráfordítás-igényű – a célkultúrát erősítő és fejlesztő programok kidolgozása és lebonyolítása, amely a konstruktív stílusokba tartozó 
értékeket, normákat és viselkedéseket (teljesítmény, önmegvalósítás, bevonás-támogatás és együttműködés) támogatja. 
 
• Belső kommunikáció kidolgozása, megvalósítása. FŐTÁV Zrt. HS (Human Synergistics) felmérésen alapuló szervezeti kultúra 
fejlesztésére irányuló 2014. évi programjának (ún. II. ütem) feladataihoz kapcsolódó belső kommunikáció kidolgozása, 
megvalósítása. 
 
• Projektmenedzsment feladatok ellátása. A szervezeti kultúrafejlesztés ún. II. ütemének feladataihoz kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátása. 
 
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló, nemzeti tárgyalásos 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: - 
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 

2014.01.03., KÉ-23808/2013 
 
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): 2 
 
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):  

 

 Flow Consulting Kft. (1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.) ajánlattevő: 
1. nettó vállalkozói díj: 

1.1. tréning napi díja: 300.000,- nettó Ft / nap 
1.2. belső kommunikáció napi díja: 300.000,- nettó Ft / nap 
1.3. tanácsadói napidíj: 300.000,- nettó Ft / nap 

 
2. a szakmai ajánlat szakmai minősége: 

2.1. vezetőképzés, vezető fejlesztési program szakmai kidolgozottsága: 10 pont  
(mely 24 szakmai pontot jelentett) 

2.2. A pilot program szakmai kidolgozottsága: 10 pont 
(mely 24 szakmai pontot jelentett) 

2.3. A célkultúrát erősítő és fejlesztő programok szakmai kidolgozottsága: 10 pont 
(mely 24 szakmai pontot jelentett) 

2.4. A belső kommunikációs program szakmai kidolgozottsága: 10 pont 
(mely 18 szakmai pontot jelentett) 

 

 Human Developement Team Kft. (1221 Budapest, Péter Pál u. 140/B.) ajánlattevő 
1. nettó vállalkozói díj: 

1.1. tréning napi díja: 275.000,- nettó Ft / nap 
1.2. belső kommunikáció napi díja: 230.000,- nettó Ft / nap 
1.3. tanácsadói napidíj: 230.000,- nettó Ft / nap 

 
2. a szakmai ajánlat szakmai minősége: 

2.1. vezetőképzés, vezető fejlesztési program szakmai kidolgozottsága: 1 pont  
(mely 23 szakmai pontot jelentett) 

2.2. A pilot program szakmai kidolgozottsága: 1 pont 
(mely 22 szakmai pontot jelentett) 

2.3. A célkultúrát erősítő és fejlesztő programok szakmai kidolgozottsága: 1 pont 
(mely 19 szakmai pontot jelentett) 

2.4. A belső kommunikációs program szakmai kidolgozottsága: 1 pont 
(mely 14 szakmai pontot jelentett) 

 
Ajánlattevők végleges ajánlatai mindenben megfeleltek a felhívásnak, és a dokumentációnak. Ajánlattevők végleges ajánlata 
érvényes és alkalmas, ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként):  

 
 

   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok Flow Consulting Kft. 
Human Developement 

Team Kft. 

 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

 1. nettó vállalkozói díj:      

 1.1. tréning napi díja: 20 9,25 185,00 10,00 200,00 

 1.2. belső kommunikáció napi díja: 15 7,90 118,50 10,00 150,00 

 1.3. tanácsadói napidíj 15 7,90 118,50 10,00 150,00 

 2. a szakmai ajánlat szakmai minősége      

 
2.1. vezetőképzés, vezető fejlesztési program 

szakmai kidolgozottsága 
12,5 10 125,00 1 12,50 

 2.2. A pilot program szakmai kidolgozottsága 12,5 10 125,00 1 12,50 
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2.3. A célkultúrát erősítő és fejlesztő programok 

szakmai kidolgozottsága 
12,5 10 125,00 1 12,50 

 
2.4. A belső kommunikációs program szakmai 

kidolgozottsága 
12,5 10 125,00 1 12,50 

 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként: 

 922,00 550,00 

 
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerin ti 
tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát 
kell beírni.) 
 
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: Ajánlattételi felhívásban kerül részletezésre. A pontkiosztás módszere: Az ajánlatok részszempontok szerinti 

tartalmi elemeinek értékelése során adható alsó és felső ponthatár: 1-10. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti 
az ajánlattételi felhívás vonatkozó része szerint. 
Módszerek: Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 1.6.2012. 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: 
— az 1. részszempont (mindegyik alszempontja tekintetében) esetében a fordított arányosítást (lásd Útmutató relatív értékelés 
módszere 1. az arányosítás b.) módszer, ba) pontja), 
- A szakmai ajánlat szakmai minősége részszempont (mindegyik alszempontja tekintetében) értékelése egy 3 fős egymástól 
független szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a szakmai ajánlat kedvezősége részszempont esetében a 
tárgyalások lefolytatását követően beérkezett végleges ajánlatokat - 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) ajánlat 
10 pontot kap. A szakmai alszempontokra adott pontok alapján a legkevésbé kedvezőbb (legkevesebb összpontszámot elérő) 
ajánlat 1 pontot kap. A többi ajánlat 1-10 pont közötti ponttal kerül értékelésre a lineáris arányosítás elve szerint annak alapján, 
hogy az adott ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el az 1-10 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.) ajánlattevő: 
1. nettó vállalkozói díj: 

1.1. tréning napi díja: 300.000,- nettó Ft / nap 
1.2. belső kommunikáció napi díja: 300.000,- nettó Ft / nap 
1.3. tanácsadói napidíj: 300.000,- nettó Ft / nap 

 
2. a szakmai ajánlat szakmai minősége: 

2.1. vezetőképzés, vezető fejlesztési program szakmai kidolgozottsága: 10 pont  
(mely 24 szakmai pontot jelentett) 

2.2. A pilot program szakmai kidolgozottsága: 10 pont 
(mely 24 szakmai pontot jelentett) 

2.3. A célkultúrát erősítő és fejlesztő programok szakmai kidolgozottsága: 10 pont 
(mely 24 szakmai pontot jelentett) 

2.4. A belső kommunikációs program szakmai kidolgozottsága: 10 pont 
(mely 18 szakmai pontot jelentett) 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta.  
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 

 Human Developement Team Kft. (1221 Budapest, Péter Pál u. 140/B.) ajánlattevő 
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1. nettó vállalkozói díj: 
1.1. tréning napi díja: 275.000,- nettó Ft / nap 
1.2. belső kommunikáció napi díja: 230.000,- nettó Ft / nap 
1.3. tanácsadói napidíj: 230.000,- nettó Ft / nap 

 
2. a szakmai ajánlat szakmai minősége: 

2.1. vezetőképzés, vezető fejlesztési program szakmai kidolgozottsága: 1 pont  
(mely 23 szakmai pontot jelentett) 

2.2. A pilot program szakmai kidolgozottsága: 1 pont 
(mely 22 szakmai pontot jelentett) 

2.3. A célkultúrát erősítő és fejlesztő programok szakmai kidolgozottsága: 1 pont 
(mely 19 szakmai pontot jelentett) 

2.4. A belső kommunikációs program szakmai kidolgozottsága: 1 pont 
(mely 14 szakmai pontot jelentett) 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatot nyújtotta.  
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: tréneri, oktatói feladatok 
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: Aurin 3 Tanácsadó Kft. (20%); Everchange Bt. (20%); Kettősvé Bt. (20%); Café Flowbrands 

Kft. (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: Aurin 3 Tanácsadó Kft. (M/2); Everchange Bt. (M/2); Kettősvé Bt. (M/2); Café Flowbrands 

Kft. (M/2); Creatory Consulting Bt. (M/2); Human Synergytstics Kft (M/2); Környei és Fedor Bt. (M/2); Manmore tanácsadó Kft. 
(M/2);  
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. …………………….. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. …………………….. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. …………………….. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. …………………….. 
 
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 *-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. 
 
 


