
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 

Postai cím: Eötvös utca 21. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1067 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

 Call Center üzemeltetése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 
Vállalkozási keretszerződés „Call Center üzemeltetése” tárgyban 
Keretösszeg: nettó 35,5 millió Ft 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre 
bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. 
 
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg 
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 

2
 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 
2
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 
2
 [ 1] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 



V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
2
 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. 

Ajánlattevő neve: TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. 

Székhelye: 
 

1123 Budapest, Alkotás út 17-19. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

Bírálati részszempontok    

1. Ajánlati ár    

1.1. Operátori óradíj  nettó 1750 Ft/óra/fő 

    

1.2. Rendszer licensz és üzemeltetési havi 
díja  

nettó 8000 Ft/hónap/állomás 

    

1.3. Kirendeltségek licensz havi állomásdíja  nettó 6000 Ft/hónap/állomás 

    

2.Hibás teljesítési kötbér tévesen kikapcsolt 
hívásonként (min. 1200 Ft/tévesen 
kikapcsolt hívás) 

nettó 2000 
Ft/tévesen kikapcsolt 

hívás 

3. CO-érzékelő értékesítése után 
megajánlott jutalék mértéke 

nettó 300 
Ft/értékesített CO-

érzékelő 

4. A rendszer kiépítésének és üzembe 
helyezésének vállalt határideje (minimum 1, 
maximum 6 naptári nap) 

 5 naptári nap 

5. Call center üzemeltetés műszaki 
hátterének kiépítési díja  

nettó 1 Ft 

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 

 

2. 

Ajánlattevő neve: BDC Business Data Center Direktmarketing 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 
 

1013 Budapest, Váralja utca 1-3. fszt. 12. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

Bírálati részszempontok    

1. Ajánlati ár    

1.1. Operátori óradíj  nettó 1650 Ft/óra/fő 

    

1.2. Rendszer licensz és üzemeltetési havi 
díja  

nettó 8000 Ft/hónap/állomás 

    

1.3. Kirendeltségek licensz havi állomásdíja  nettó 9000 Ft/hónap/állomás 

    

2.Hibás teljesítési kötbér tévesen kikapcsolt 
hívásonként (min. 1200 Ft/tévesen 
kikapcsolt hívás) 

nettó 3000 
Ft/tévesen kikapcsolt 

hívás 

3. CO-érzékelő értékesítése után 
megajánlott jutalék mértéke 

nettó 300 
Ft/értékesített CO-

érzékelő 

4. A rendszer kiépítésének és üzembe 
helyezésének vállalt határideje (minimum 1, 
maximum 6 naptári nap) 

 1 naptári nap 

5. Call center üzemeltetés műszaki 
hátterének kiépítési díja  

nettó 75000 Ft 

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 

 



 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

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

V.2 Az eljárás eredménye 
2
 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

1. 

Ajánlattevő neve: TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. 

Székhelye: 
 

1123 Budapest, Alkotás út 17-19. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

Bírálati részszempontok    

1. Ajánlati ár    

1.1. Operátori óradíj  nettó 1750 Ft/óra/fő 

    

1.2. Rendszer licensz és üzemeltetési havi 
díja  

nettó 8000 Ft/hónap/állomás 

    

1.3. Kirendeltségek licensz havi állomásdíja  nettó 6000 Ft/hónap/állomás 

    

2.Hibás teljesítési kötbér tévesen kikapcsolt 
hívásonként (min. 1200 Ft/tévesen 
kikapcsolt hívás) 

nettó 2000 
Ft/tévesen kikapcsolt 

hívás 

3. CO-érzékelő értékesítése után 
megajánlott jutalék mértéke 

nettó 300 
Ft/értékesített CO-

érzékelő 

4. A rendszer kiépítésének és üzembe 
helyezésének vállalt határideje (minimum 1, 
maximum 6 naptári nap) 

 5 naptári nap 

5. Call center üzemeltetés műszaki 
hátterének kiépítési díja  

nettó 1 Ft 

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 

 

2. 

Ajánlattevő neve: BDC Business Data Center Direktmarketing 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 
 

1013 Budapest, Váralja utca 1-3. fszt. 12. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

Bírálati részszempontok    

1. Ajánlati ár    

1.1. Operátori óradíj  nettó 1650 Ft/óra/fő 

    

1.2. Rendszer licensz és üzemeltetési havi 
díja  

nettó 8000 Ft/hónap/állomás 

    

1.3. Kirendeltségek licensz havi állomásdíja  nettó 9000 Ft/hónap/állomás 

    

2.Hibás teljesítési kötbér tévesen kikapcsolt 
hívásonként (min. 1200 Ft/tévesen 
kikapcsolt hívás) 

nettó 3000 
Ft/tévesen kikapcsolt 

hívás 

3. CO-érzékelő értékesítése után 
megajánlott jutalék mértéke 

nettó 300 
Ft/értékesített CO-

érzékelő 

4. A rendszer kiépítésének és üzembe  1 naptári nap 



helyezésének vállalt határideje (minimum 1, 
maximum 6 naptári nap) 

5. Call center üzemeltetés műszaki 
hátterének kiépítési díja  

nettó 75000 Ft 

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
2
 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

  

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés 
A 

részszempontok 

 

TeleMedia Első Magyar 
Telemarketing Szolgálat Kft. 

BDC Business Data Center 
Direktmarketing Szolgáltató és 

Kereskedelmi 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. Ajánlati ár      

1.1. Operátori 
óradíj 100 9,49 948,57 10,00 1 000,00 

1.2. Rendszer 
licensz és 
üzemeltetési havi 
díja 

8 10,00 80,00 10,00 80,00 

1.3. 
Kirendeltségek 
licensz havi 
állomásdíja  

8 10,00 80,00 7,00 56,00 

2.Hibás teljesítési 
kötbér tévesen 
kikapcsolt 
hívásonként (min. 
1200 Ft/tévesen 
kikapcsolt hívás) 

8 7,00 56,00 10,00 80,00 

3. CO-érzékelő 
értékesítése után 
megajánlott jutalék 
mértéke 

10 10,00 100,00 10,00 100,00 

4. A rendszer 
kiépítésének és 
üzembe 
helyezésének 
vállalt határideje 
(minimum 1, 
maximum 6 
naptári nap) 

8 2,80 22,40 10,00 80,00 

5. Call center 
üzemeltetés 
műszaki 
hátterének 
kiépítési díja 

8 10,00 80,00 1,00 8,00 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

   

1 366,97 
 

 

1 404,00 
 



összegei 

ajánlattevőnként: 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
 2 

A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

2 

Az értékelés módszerének részletes leírása 
 
Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat az alábbi részszempontok alapján értékeli. A súlyszám és az 
értékelési szempontra a lenti képlet alapján adott pontszám szorzata adja a részszempontok súlyozott pontszámát. 
 
Az értékelési módszer az 1. bírálati részszempont és annak alszempontjai (1.1, 1.2, 1.3 alszempontok), a 3., 4. és 5. 
bírálati részszempontok esetében (fordított arányosítás) az alábbi képlet szerint: 
 
P tételn = (Lnlegjobb/ Ln)X (Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol  
P tételn  = a meghatározandó pontérték 
Lnlegjobb  = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 
Ln  = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 
Pmax  = a pontok alsó határa 
Pmin  = a pontok felső határa 
 
Az értékelési módszer  a 2. bírálati részszempont esetében  (egyenes arányosítás) az alábbi képlet szerint: 
 
P tételn = (Ln/ Lnlegjobb)X (Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol  
P tételn  = a meghatározandó pontérték 
Lnlegjobb  = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 
Ln  = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 
Pmax  = a pontok alsó határa 
Pmin  = a pontok felső határa 
 
Az összpontszám a tételekre számított pontszám függvénye. 
 
Pontszám= Súly tétel1.1 * Ptétel1.1 + Súly tétel1.2 * Ptétel1.2 + Súly tétel1.3 * Ptétel1.3 + Súly tétel2 * Ptétel2 + Súly tétel3 * Ptétel3 + Súly 

tétel4 * Ptétel4+ Súly tétel5 * Ptétel5 
 
Súly tétel1  = 1.1 értékelési szempont súlya 
Ptétel1  = 1.1 szempontra kapott pontszám 
Súly tétel1  = 1.2 értékelési szempont súlya 
Ptétel1  = 1.2 szempontra kapott pontszám 
Súly tétel1  = 1.3 értékelési szempont súlya 
Ptétel1  = 1.3 szempontra kapott pontszám 
Súly tétel2  = 2. értékelési szempont súlya 
Ptétel2  = 2. szempontra kapott pontszám 
Súly tétel3  = 3. értékelési szempont súlya 
Ptétel3  = 3. szempontra kapott pontszám 
Súly tétel4  = 4. értékelési szempont súlya 
Ptétel4  = 4. szempontra kapott pontszám 
Súly tétel5  = 5. értékelési szempont súlya 
Ptétel35 = 5. szempontra kapott pontszám 

 
A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. Mindegyik részszempont esetében 
az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. Mindegyik 
részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol. Minden részszempontnál a kapott 
pontszámot ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, 
az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 0 Ft megajánlás az 1. bírálati részszempont és annak alszempontjai 
(1.1, 1.2, 1.3 alszempontok), valamint az 5. részszempont esetében, továbbá 0 nap vagy hat naptári napot 
meghaladó naptári nap szám megajánlása a 4. részszempont esetében az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 
Az 1. bírálati részszempontra és annak alszempontjaira, továbbá a 4. és 5. részszempontra csak és kizárólag pozitív 
egész számot lehet megajánlani! A nem pozitív egész szám megajánlása (azaz nulla, negatív, vagy tört szám) az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 

 



Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nettó 1200 Ft-ot el nem érő megajánlás a 2. bírálati részszempont 
esetében az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! A 2. bírálati részszempontra csak és kizárólag pozitív egész 
számot lehet megajánlani! A nem pozitív egész szám megajánlása (azaz nulla, negatív, vagy tört szám) az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után! 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdésével összhangban rögzíteni kívánja, hogy a 3. bírálati szempontra vonatkozóan 
nettó 300 Ft/értékesített CO-érzékelő árelemet rögzít, azaz valamennyi ajánlattevő esetében a 3. bírálati szempontra 
tett megajánlás nettó 300 Ft/értékesített CO-érzékelő. Az ajánlattevők az 1. és a 2. bírálati részszempontok 
tekintetében versenyeznek egymással. 
 
 
A bírálati részszempontok leírása: 
 
Ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja az egyes bírálati részszempontok tartalmáról: 
 
1. Ajánlati ár (nettó Ft) 
 

Ezen bírálati részszemponton belül az ajánlatkérő 3 alszempontra kér külön-külön ajánlatot. Az egyes alszempontok 
tartalma a következő: 
 
1.1. Operátori óradíj (nettó Ft/óra/fő) 

Ezen bírálati szemponton belül az ajánlatkérő azt kéri megadni, hogy az ajánlattevő milyen operátori óradíjért vállalja a 
telefonos ügyfélszolgálat az eljárást megindító felhívás és szerződéstervezet szerinti működtetését. 
 
1.2. Rendszer licensz és üzemeltetési havi díja  (nettó Ft/hónap/állomás) 

Ezen bírálati szemponton belül az ajánlatkérő azt kéri megadni, hogy ajánlattevő a telefonos ügyfélszolgálati rendszer 
licenszeinek biztosítását és üzemeltetését milyen havidíjért vállalja. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy 
maximum 15 db rendszer licenszt áll módjában téríteni. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül nyilatkoznia szükséges arról, hogy hány darab licenszt kíván biztosítani illetve üzemeltetni. Tehát 
az ajánlatban nem szükséges nyilatkozni a rendszer licenszek darabszámáról. 
 
1.3.  Kirendeltségek licensz havi állomásdíja (nettó Ft/hónap/állomás) 
 
Ezen bírálati szemponton belül az ajánlatkérő azt kéri megadni, hogy ajánlattevő a 16 db kirendeltségi licensz 
biztosítását milyen havidíjért vállalja, állomásonként, havonta. 
 
 
2. Hibás teljesítési kötbér kikapcsolt hívásonként (nettó Ft/tévesen kikapcsolt hívás)  

 
Ezen bírálati részszemponton belül az ajánlatkérő azt kéri megadni, hogy az ajánlattevő milyen mértékű kötbért vállal 
abban az esetben, amennyiben nem megfelelő hívást kapcsol ki Megrendelő kirendeltségeibe. A hibás teljesítési 
kötbért egy darab hívásra vonatkozóan kell megadni, nettó Ft formában. Ajánlattevőnek minimum nettó 1200 Ft/ 
tévesen kikapcsolt hívás megajánlást kell tennie. Az ettől kedvezőtlenebb (azaz kisebb értékű) megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után!f A bírálati részszempontra csak és kizárólag pozitív egész számú megajánlás 
tehető. A nem pozitív egész számú megajánlás (azaz nulla, negatív, vagy tört szám) az ajánlat érvénytelenségét vonja 
maga után! 
 
3.CO-érzékelő értékesítése után megajánlott jutalék mértéke (nettó Ft/ értékesített CO-érzékelő) 
Ezen bírálati szemponton belül az ajánlatkérő azt kéri megadni, hogy az ajánlattevő milyen jutalékért vállalja a CO-
érzékelők szerződéstervezet szerinti értékesítését. 

 

4. A rendszer kiépítésének és üzembe helyezésének vállalt határideje (minimum 1, maximum 6 naptári nap) 
Ezen bírálati részszempont esetében elvégzendő feladatok: 
- az IVR jelenlegi menürendszerének megfelelően történő kialakítása (ld. 
http://kemenysepro.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapcsolat/ugyfelszolgalat/),  
- IVR szöveg felvétele, programozása, 
- riportformátumok elkészítése, 
- várakoztatási zene leprogramozásának (zenét Megbízó biztosítja), 
- stúdió munka költsége, 
- színészhang költsége, 
- kirendeltségek felkészítése, technikai ellátása, 
- IVR szerver telepítése. 
 
Ajánlatkérő az alábbi műszaki hátteret biztosítja: 
- kirendeltségek hardver igényei (PC-k, IP telefonok), 

http://kemenysepro.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapcsolat/ugyfelszolgalat/


- IVR szerver (melyet Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére átad üzemeltetésre legalább 99 %-os rendelkezésre 
állási elvárás mellett; a fenntartás és üzemeltetés költségei a nyertes ajánlattevőt terhelik). 
 
5. Call center üzemeltetés műszaki hátterének kiépítési díja (nettó Ft) 
Ezen bírálati részszemponton belül az ajánlatkérő azt kéri megadni, hogy az ajánlattevő a szerződés megkötésétől 
számítva hány naptári napon belül vállalja a rendszer kiépítését és üzembe helyezését. A rendszer akkor tekinthető 
kiépítettnek, ha az IVR szerver működik, a menüpontok le vannak programozva, a várakoztató zene és a színészhang 
le van programozva, a kirendeltségi gépekre a licenszek telepítve vannak és azok rendeltetésszerűen működnek, azaz 
tudják az allokált hívásokat fogadni 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Ajánlattevő neve: BDC Business Data Center Direktmarketing 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 
 

1013 Budapest, Váralja utca 1-3. fszt. 12. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

Bírálati részszempontok    

1. Ajánlati ár    

1.1. Operátori óradíj  nettó 1650 Ft/óra/fő 

    

1.2. Rendszer licensz és üzemeltetési havi 
díja  

nettó 8000 Ft/hónap/állomás 

    

1.3. Kirendeltségek licensz havi állomásdíja  nettó 9000 Ft/hónap/állomás 

    

2.Hibás teljesítési kötbér tévesen kikapcsolt 
hívásonként (min. 1200 Ft/tévesen 
kikapcsolt hívás) 

nettó 3000 
Ft/tévesen kikapcsolt 

hívás 

3. CO-érzékelő értékesítése után 
megajánlott jutalék mértéke 

nettó 300 
Ft/értékesített CO-

érzékelő 

4. A rendszer kiépítésének és üzembe 
helyezésének vállalt határideje (minimum 1, 
maximum 6 naptári nap) 

 1 naptári nap 

5. Call center üzemeltetés műszaki 
hátterének kiépítési díja  

nettó 75000 Ft 

 
A megjelölt Ajánlattevő ajánlata érvényes, minden szempontból megfelel az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési 
Dokumentumokban, és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, valamint a legjobb ár-érték arányú ajánlat is a 
megjelölt ajánlattevő nevéhez fűződik. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:

 2  -
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

 X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

2 
- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 
2 -

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
2
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 



VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/03/16 / Lejárata: 2016/03/26 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/03/16 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/03/16 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 
2
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 
2 

  

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az összegezés V.2.3) Az ajánlatok értékelése című 
pontjában mindkét ajánlattevő esetében a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összeget javította 
tekintettel számítási hibára. A javítás a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. ajánlattevő 
kérelmére történt. 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 
2
 (2016/03/22) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 
2
 

________________________________________________________________________________________________
_________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 

 


