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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 (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a FŐTÁV Zrt. és a leányvállalatai internetes portáljának megújítása és 
üzemeltetése tárgyában” 
 
Közbeszerzés mennyisége:  
 
Funkcionális követelmények 
• Univerzális adminisztrációs felület, ahonnan a FŐTÁV Zrt. és leányvállalati weboldalak szerkeszthetőek, 
• Jogosultsági szintek a következő séma szerint: 

 Weboldalak szerinti jogosultság 
 Funkciók szerinti jogosultság 

o A jogosultságok adminisztrációs felületről szerkeszthetőségének biztosítása 
o Változtatások jóváhagyásának biztosítása a szuperadminisztrátor által 
• A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai weboldalainak szülő-gyermek rendszerű kialakítása 
o A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai alá tartozó oldalak egyike a szülő oldal, amelynek bizonyos funkciói öröklődhetnek a 
gyermek oldalakra 
• Moduláris elemek (widgetek) kialakítása a FŐTÁV Zrt. adatbázisában található statisztikai adatokból. 
o Forráskód átadandó 
Szabványok 
Elvárás 
• HTML4 vagy HTML5 
• CSS3 
Tiltott 
Flash 
 
A részleteket az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. 
 
3. A választott eljárás fajtája: a 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. 
 
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: a 
szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió Ft-ot, melynek alapján fennállt a 2011. évi CVIII. tv. 122.§ (7) a) pontja 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja 
 
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: 2015. október 30., közvetlen megküldés 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá 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 (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 (három) 
 
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):  
 
Ajánlattevő neve: eSolution Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Fadrusz utca 26/A 3. em. 3. 
Ajánlati ár:  
 

Részszempont  

1. Az internetes portálok megújításának díja (egyösszegű 
nettó Ft) 

19.300.000,- Ft 
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2. Üzemeltetési óradíj (nettó Ft/óra), az üzemeltetési 
időszak végéig 

180.000,- Ft/hó 

3. A fejlesztés vonatkozásában a havi fejlesztési időkereten 
túli óradíj mértéke (nettó Ft/óra)  

15.000,- Ft/óra 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (Ft-ban kifejezve) (min. 
1.000.000,- Ft max.: 2.500.000,- Ft) 

1.000.000,- Ft 

 
 
Ajánlattevő neve: BugTV Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Sobieski utca 20-24. fszt. 4-5. 
Ajánlati ár: 
 

Részszempont  

1. Az internetes portálok megújításának díja (egyösszegű 
nettó Ft) 

18.500.000,- Ft 

2. Üzemeltetési óradíj (nettó Ft/óra), az üzemeltetési 
időszak végéig 

150.000,- Ft/hó 

3. A fejlesztés vonatkozásában a havi fejlesztési időkereten 
túli óradíj mértéke (nettó Ft/óra)  

12.000,- Ft/óra 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (Ft-ban kifejezve) (min. 
1.000.000,- Ft max.: 2.500.000,- Ft) 

1.000.000,- Ft 

 
Alkalmasság indokolása: Fenti ajánlattevők a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás és dokumentáció) 
megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtottak be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmasak a 
szerződés teljesítésére. 
 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként):  

 
 

  eSolution Kft. BugTv Kft. 

Részszempont Súlyszám Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám szorzata 

1. Az internetes portálok 
megújításának díja (egyösszegű 
nettó Ft) 

50 9,63 481,50 10,00 500,00 

2. Üzemeltetési óradíj (nettó 
Ft/óra), az üzemeltetési időszak 
végéig 

30 8,50 255,00 10,00 300,00 

3. A fejlesztés 
vonatkozásában a havi fejlesztési 
időkereten túli óradíj mértéke 
(nettó Ft/óra) 

15 8,20 123,00 10,00 150,00 

4. Meghiúsulási kötbér 
mértéke (Ft-ban kifejezve) (min. 
1.000.000,- Ft max.: 2.500.000,- 
Ft) 

5 10,00 50,00 10,00 50,00 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összege 

909,50 1000,00 

 
c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső 

határának megadása:  
 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 

pont két tizedesjegy pontossággal. 
 
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:  

 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontja szerint az „összességében legelőnyösebb ajánlat” 
elve alapján értékeli. 
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Részszempont Súlyszám 

1. Az internetes portálok megújításának díja (egyösszegű 
nettó Ft) 

50 

2. Üzemeltetési havidíj (nettó Ft/hó), az üzemeltetési 
időszak végéig 

30 

3. A fejlesztés vonatkozásában a havi fejlesztési időkereten 
túli óradíj mértéke (nettó Ft/óra)  

15 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (Ft-ban kifejezve) (min. 
1.000.000,- Ft max.: 2.500.000,- Ft) 

5 

 
Az 1-3. értékelési szempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 
esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában 
foglaltak szerinti fordított arányosítás.  
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont két 
tizedesjegy pontossággal. 
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális tíz pontot.  
 
Az 1-3. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 4. részszempont esetén arányosítás úgy, hogy a legjobb ajánlat 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra. 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont két 
tizedesjegy pontossággal. 
Az arányosítás során alkalmazott képlet: 

 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin  
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
  
A 4. értékelési szempont esetén ajánlattevő min. 1.000.000,- Ft-ot köteles megajánlani, az ennél kevesebb megajánlás az ajánlat 
érvénytelenítését vonja maga után, a 2.500.000,- Ft, s az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt 10 pontot ad ajánlatkérő a 
Kbt. 71. § (7) bekezdése szerint. 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. 
 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlattevő neve: SXT Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1213 Budapest, Veréb u. 7. 
 
Érvénytelenség indoka: 
 
Az ajánlattevő a felolvasólapot nem árazta be. A Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja értelmében a hiánypótlás vagy a 
felvilágosítás megadása nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával, így Ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
 
Ajánlattevő neve: BugTV Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Sobieski utca 20-24. fszt. 4-5. 
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Részszempont  

1. Az internetes portálok megújításának díja (egyösszegű 
nettó Ft) 

18.500.000,- Ft 

2. Üzemeltetési óradíj (nettó Ft/óra), az üzemeltetési 
időszak végéig 

150.000,- Ft/hó 

3. A fejlesztés vonatkozásában a havi fejlesztési időkereten 
túli óradíj mértéke (nettó Ft/óra)  

12.000,- Ft/óra 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (Ft-ban kifejezve) (min. 
1.000.000,- Ft max.: 2.500.000,- Ft) 

1.000.000,- Ft 

Kiválasztás indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot (összpontszám: 
1000,00). 

 
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: - 
 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: 2016. március 03. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2016. március 13. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. március 03. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. március 03. 
18.Összegezés módosításának indoka: - 
19. Az összegzés 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: - 
 


