
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya:  

Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes 

körű üzemeltetése. 

 

Mennyisége:  

A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi 

elvégzendő feladatokat foglalja magában: 

1.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási 

munkák, kivitelezés), üzembe helyezés 

2.) jegykiadó automaták teljeskörű üzemeltetése (pénzszállítással együtt). 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. XIV. fejezete alapján, közszolgáltatóként közösségi eljárásrend szerinti hirdetménnyel 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 

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

körülmények ismertetése: --- 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: --- 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

2013/S 022-034333; 2013. január 31. 

 

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):  

3 (három) darab 



 

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, illetőleg elemei (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként): 

1) Ajánlattevő neve, címe: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1117 Budapest, Budafoki út 56.) 

 

Alkalmasságának indokolása:  

A T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki 

út 56.) ajánlattevő ajánlata és hiánypótlása alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő 

ajánlata érvényes, az ajánlata a hiánypótlással együtt megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlását az 

előírt határidőben, megfelelően teljesítette. Az ajánlatában és hiánypótlásában megfelelően 

benyújtotta az ajánlattételi felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

1. nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, telepítési és üzembe 

helyezési költsége): Ft/1 db TVM 
10 941 474,- Ft 

2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft/1 db TVM/hó 119 139,- Ft 

3. Jótállás időtartama (egész hónapban) 60 hónap 

4. Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítás 

ütemére vonatkozóan a szerződés megkötésétől egész naptári 

napban megadva (nem dátummal) 

150 nap 

 

2) Ajánlattevő neve, címe: M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.)  

Alkalmasságának indokolása:  

Az M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.) ajánlattevő ajánlata és 

hiánypótlása alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata a 

hiánypótlással együtt megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlását az előírt határidőben, 

megfelelően teljesítette. Az ajánlatában és hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 

ajánlattételi felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 



 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

1. nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, telepítési és üzembe 

helyezési költsége): Ft/1 db TVM 
13 167 000,- Ft 

2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft/1 db TVM/hó 115 000,- Ft 

3. Jótállás időtartama (egész hónapban) 36 hónap 

4. Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítás 

ütemére vonatkozóan a szerződés megkötésétől egész naptári 

napban megadva (nem dátummal) 

200 nap 

 

3) Ajánlattevő neve, címe: Trapeze-Elgeba GmbH (Eudenbacher Straße 10-12, DE-53604 

Bad Honnef) 

 

Alkalmasságának indokolása: 

A Trapeze-Elgeba GmbH (Eudenbacher Straße 10-12, DE-53604 Bad Honnef) ajánlattevő 

ajánlata és hiánypótlása alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az 

ajánlata a hiánypótlással együtt megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlását az előírt határidőben, 

megfelelően teljesítette. Az ajánlatában és hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az 

ajánlattételi felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat. 

 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

1. nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, telepítési és 

üzembehelyezési költsége): Ft/1 db TVM 
13 774 000,- Ft 

2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft/1 db TVM/hó 118 560,- Ft 

3. Jótállás időtartama (egész hónapban) 60 hónap 

4. Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítás 

ütemére vonatkozóan a szerződés megkötésétől egész naptári 

napban megadva (nem dátummal) 

210 nap 

 



b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

    
Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

  
A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  T-Systems Magyarország 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

M&S Informatikai Zrt. 

 

Trapeze-Elgeba GmbH 

 

  
Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

  1. nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, 

telepítési és üzembe helyezési költsége):  

Ft / 1db TVM 

57 100 5700 83,27 4746,39 
 

79,64 

 

4539,48 

  2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft / 1 db TVM 

/ hó 
35 96,56 3379,6 100 3500 97,03 3396,05 

  
3. Jótállás időtartama (egész hónapban) 5 100 500 

 

60,4 

 

302 100 500 

  4. Szállítási határidő (üzembe helyezéssel 

együtt, az első szállítás ütemére 

vonatkozóan a szerződés megkötésétől 

egész naptári napban megadva (nem 

dátummal) 

3 100 300 75,25 

 

225,75 

 

71,71 215,13 

  A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

 9879,6  8774,14 

  

8650,66 

  

   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti 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: 1-100 

 

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: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlításakor végzett pontszámok számításakor 2 tizedesre 

kerekítve számol, a kerekítési szabályok figyelembe vételével (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé 

kerekít). 

 

Az 1., 2. és 4. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint kerülnek 

értékelésre a megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint:  

A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (100 pont), a többi ajánlat 

tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján 

arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

vizsgált

legjobb

vizsgált

legjobb








 

 

P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  

Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az 1. és 2. részszempont esetében az ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (HUF) kell 

megajánlani. 

Felhívjuk t. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak egyértelműnek kell lennie. Pl. „-

tól, -ig” értékeket, többféle alternatívát tartalmazó vagy az előírttól eltérő tárgyra vonatkozó 

megajánlásokat az ajánlatkérő nem tud elfogadni. Amennyiben egy megajánlás nem 

egyértelmű és az a Kbt. szabályai szerint (pl. számítási hiba javítása a Kbt. 68. §-a szerint, 

felvilágosítás megadása, stb.) nem javítható, úgy az ajánlat érvénytelenségét okozhatja. 

 



A 4. részszempont (Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítási ütemre 

vonatkozóan) a szerződés megkötésétől egész naptári napban megadva (nem dátummal)) 

szerinti ajánlati elem esetében, a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb 

(rövidebb) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad 

ajánlatkérő: 150 naptári nap. A legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél hosszabb nem ajánlható 

meg: 210 naptári nap, 210 naptári napnál hosszabb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

A 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre a 

megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint:  

A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (100 pont), a többi ajánlat 

tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján 

arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 

 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

legjobb

vizsgált

legjobb

vizsgált








 

 

P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  

Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. 

A 3. részszempont (Jótállás időtartama (egész hónapban) szerinti ajánlati elem esetében, a 

legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb (hosszabb) vállalásokra egyaránt a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad ajánlatkérő: 60 hónap. A 

legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél rövidebb nem ajánlható meg: 24 hónap, 24 hónapnál 

rövidebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. 

Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott 

összpontszámot. 

Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. 

Az így keletkezett összpontszámok kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a 

legmagasabb összpontszámot kapott ajánlattevő. 



Amennyiben valamely részszempontra valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az 

esetben valamennyi, az adott részszempontra vonatkozó ajánlat maximális pontszámot kap. 

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: 

 

Nyertes ajánlattevő neve, címe: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.) 

 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

1. nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, telepítési és üzembe 

helyezési költsége): Ft/1 db TVM 
10 941 474,- Ft 

2. nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft/1 db TVM/hó 119 139,- Ft 

3. Jótállás időtartama (egész hónapban) 60 hónap 

4. Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítás 

ütemére vonatkozóan a szerződés megkötésétől egész naptári 

napban megadva (nem dátummal) 

150 nap 

 

Ajánlata kiválasztásának indoka: 

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára - a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján – az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlatot a T-Systems 

Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.) 
ajánlattevő 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: banki certifikáció; háttérrendszer integrációja; 

berendezések helyszínre szállítása; berendezések helyszíni telepítése; installációban 

való közreműködés; 2. szintű helpdesk szolgáltatás; projektmenedzsment biztosítása  

 

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:  

1) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó: Scheidt&Bachmann GmbH (Breite Strase 132 41238 Mönchengladbach 

Németország) 

 

A közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozó közre fog működni: 22 % 

 

2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó: JNT Security Kft. (1152 Budapest, Telek u. 5.) 

 

A közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozó közre fog működni: 16 % 

 

 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:  

1) Scheidt&Bachmann GmbH (Breite Strase 132 41238 Mönchengladbach Németország)  

A részvételi felhívás III.2.2.) P1. pontjában foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmassági 

követelménynek (a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban – 

általános forgalmi adó nélkül számított – teljes nettó árbevétel és ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel) való megfelelés, és a 

részvételi felhívás III.2.3) M1) pontban (M1/1. pontban foglalt A-B)feltételrendszernek 

megfelelő, jegykiadó automata gyártására és szállítására vonatkozó, befejezett (átadás 

átvétellel igazolt) referencia; M1/2 A) alpont; az M1/1. pont szerinti jegykiadó 

automata üzemeltetésre vonatkozó referencia); az M2) pontban (2 fő felsőfokú 

informatikai végzettségű szakember, akiknek külön-külön legalább 3 év gyakorlatuk 

van jegykiadó-, és/vagy parkoló,- és/vagy pénzjegykiadó automata szoftver 

üzemeltetése terén) és M3) pontjában (M3) pont (A-B) alpontjában foglaltak szerinti 

beszerzendő áru leírása és megtekintésének, ellenőrzésének biztosítása) foglalt 

műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása 

érdekében támaszkodik az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira.    

 

2) Lorandis Kft. (1037 Budapest, Kolostor út 17. Mf. 3.) 

A részvételi felhívás III.2.3) pontjának M2) alpontjában (1 fő, IPMA A vagy IPMA B 

vagy IPMA C vagy PMI PMP szintű projektmenedzseri minősítéssel rendelkező 

szakember) foglalt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való 

megfelelés igazolása érdekében támaszkodik az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira.    

 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2013.08.17. 

 



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

2013.08.26. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.08.16. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.08.16. 

 

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. 

 


