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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.  
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A Diákhitel Zrt.-nél dolgozó munkavállalók részére a munkáltató székhelye szerinti városban 
(Budapest) és megyében (Pest megye) található elfogadóhely szerinti, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv (Szja tv.) 69.§ (3) bekezdése alapján 
természetbeni juttatásként meleg étkeztetésre vonatkozó utalvány biztosítása 2012. december 
31. napjáig szállítási szerződés keretében.  
A Diákhitel Zrt.-nél dolgozó munkavállalók részére a munkáltató székhelye szerinti városban 
(Budapest) és megyében (Pest megye) található elfogadóhely szerinti, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv (Szja tv.) 69.§ (3) bekezdése alapján 
természetbeni juttatásként meleg étkeztetésre vonatkozó (papír alapú) ún. melegétel utalvány 
biztosítása a szerződéskötést követően 2012. december 31. napjáig szállítási szerződés 
keretében az alábbi mennyiségben: 
- melegétel utalvány 2012. december 31-ig: 20.000,- Ft/fő/hó értékben 110 fő, de maximum 
120 fő részére. 
Címletek:  
- 20.000,- Ft-os melegétel utalvány (azaz egy tömb) tekintetében: 5 db 1.000-es, 15 db 500-as, 
15 db 300-as, 15 db 200-as címletű melegétel utalvány. 
A szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő négyszer küld kéthavi mennyiségre vonatkozó 
megrendeléseket és azt a megrendelést követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni.  
A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.  
3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti 
eljárásrendben induló nyílt 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: Az eljárást megindító felhívás 2012. március 30. napján 
került közzétételre, KÉ szám: 5060/2012.  
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 db ajánlat  
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): 
 
 
 
 
 



- Le Chéque Déjeuner Étkezési utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft. (1074 Budapest, 
Rákóczi út 70.)  

1. részszempont: Ajánlati ár a melegétel utalványok névértékének százalékban kettő tizedes 
jegyig meghatározva, amely az utalványok készítésével és kiszállításával kapcsolatos 
valamennyi díjat és költséget tartalmazza: 1,50 % 
2. részszempont: Melegétel utalvány elfogadóhelyek száma Budapesten és Pest megyében: 
4964 db 
 
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlatában eleget tett az eljárást megindító felhívás 
III.2.2. P/1., P/2. pontjaiban előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, valamint a III.2.3. M/1., M/2. pontjaiban meghatározott 
műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek, valamint a Dokumentációban 
meghatározott feltételeknek is.  
 
 

- Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) 
 
1. részszempont: Ajánlati ár a melegétel utalványok névértékének százalékban kettő tizedes 
jegyig meghatározva, amely az utalványok készítésével és kiszállításával kapcsolatos 
valamennyi díjat és költséget tartalmazza: 0,00 % 
2. részszempont: Melegétel utalvány elfogadóhelyek száma Budapesten és Pest megyében: 
7722 db 
  
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlatában eleget tett az eljárást megindító felhívás 
III.2.2. P/1., P/2. pontjaiban előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, valamint a III.2.3. M/1., M/2. pontjaiban meghatározott 
műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek, valamint a Dokumentációban 
meghatározott feltételeknek is.  
 

- PUEBLA Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos 
u. 72.) 

 
1. részszempont: Ajánlati ár a melegétel utalványok névértékének százalékban kettő tizedes 
jegyig meghatározva, amely az utalványok készítésével és kiszállításával kapcsolatos 
valamennyi díjat és költséget tartalmazza: -4,00 % 
2. részszempont: Melegétel utalvány elfogadóhelyek száma Budapesten és Pest megyében: 
1574 db 
 
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlatában eleget tett az eljárást megindító felhívás 
III.2.2. P/1., P/2. pontjaiban előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, valamint a III.2.3. M/1., M/2. pontjaiban meghatározott 
műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek, valamint a Dokumentációban 
meghatározott feltételeknek is.  
 
 
 
 
 
 
 



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

     Az ajánlattevő neve:  

Le Chéque Déjeuner 
Étkezési utalvány 

Gyártó és Forgalmazó 
Kft.  

Az ajánlattevő neve:  
Sodexo Pass 
Hungária Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
PUEBLA 

Tanácsadó, 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
 Az elbírálás A 

részszemp
ontok 

       

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszáma
i 

(adott 
esetben az 
alszempo

ntok 
súlyszáma

i is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 Ajánlati ár a melegétel 
utalványok névértékének 

százalékában kettő 
tizedesjegyig 

meghatározva, amely az 
utalványok készítésével 

és kiszállításával 
kapcsolatos valamennyi 

díjat és költséget 
tartalmazza (%) 

60 1,00 60,00 3,45 207,27 10,00 600,00 

 Melegétel utalvány 
elfogadóhelyek száma 

Budapesten és Pest 
megyében. 

40 6,79 271,42 10,00 400,00 2,83 113,38 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  331,42  607,27  713,38 

  
(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: 1-10 

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: 
Ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlatra a 
maximális 10 pontot adja, a legkedvezőtlenebb (legmagasabb) ajánlatra adja az 1 pontot és a 
többi ajánlat a maximális és a minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak 
pontot. Ajánlatkérő az egyes pontszámokat arányosítással, 2 tizedesjegy pontossággal 
számítja, majd a súlyszámokkal megszorozza.  
Az 1. részszempont tekintetében az alkalmazott képlet:  
vizsgált ajánlat pontszáma=(vizsgált-legrosszabb)/(legjobb-legrosszabb) X 9 +1.  
Abban az esetben, ha a legrosszabb és a legjobb ajánlat azonos, azaz mindegyik ajánlati érték 
azonos (ugyanazokat a százalékos értékeket ajánlják meg), mindegyik ajánlat a maximális 
pontszámot (10,00 pontot, súlyszámmal szorozva 600,00 pontot) kapja.  



A 2. részszempont tekintetében a legjobb (10 pont) az összességében a Budapesten és Pest 
megyében a legtöbb (darab) elfogadóhelyet megajánló ajánlattevő. Az elfogadóhelyek 
számára vonatkozó követelmény:  
Az elfogadóhelyek száma (2. részszempont) tekintetében elfogadóhelynek számít:  
- minden olyan budapesti és Pest megyei hely (üzlet), ahol az ajánlattevő által rendelkezésre 
bocsátott melegétel utalványt a munkavállaló (személyesen) be tudja váltani, valamint 
- az olyan internetes cím, amelyről az Ajánlatkérő székhelyére internetes úton rendelhető 
melegétel.  
A fizikailag létező, tehát személyesen beváltásra alkalmas helyek (üzletek) tekintetében fel 
kell tüntetni, hogy az Budapesten melyik kerületben található, és a pontos címet (utca, 
házszám, vagy egyéb beazonosítható adat). Egy budapesti kerületben akár több ilyen hely 
(üzlet) is lehet, ezek egyenként tekintendők elfogadóhelynek. Ugyanígy Pest megye 
tekintetében a települést és pontos címet meg kell adni, egy településen akár több ilyen hely 
(üzlet) is lehet, ezek egyenként tekintendők elfogadóhelynek.  
A fentiek szerinti internetes cím tekintetében egy internetes cím egy elfogadóhelynek 
minősül, amennyiben erről az internetes címről Ajánlatkérő székhelyére, azaz 1027 Budapest 
Csalogány u. 9-11. szám alá melegétel rendelhető, függetlenül attól, hogy egy ugyanazon 
internetes cím esetleg több üzlethez tartozik, azaz egy adott internetes cím egy 
elfogadóhelynek számít. 
A 2. részszempontnál alkalmazott képlet: vizsgált ajánlati tartalmi elem pontszáma: (vizsgált 
ajánlati elem/legmagasabb elfogadóhely-szám) X 9+1  
Ajánlatkérő Dokumentációjában részletezettek szerint kell megadni a fentiek szerinti 
elfogadóhelyek  
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:  
PUEBLA Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 72.) 
Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár a melegétel utalványok névértékének százalékban 
kettő tizedes jegyig meghatározva, amely az utalványok készítésével és kiszállításával 
kapcsolatos valamennyi díjat és költséget tartalmazza: -4,00 % 
A nyertes ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot.  

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Sodexo Pass Hungária Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) 
Ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár a melegétel utalványok névértékének százalékban kettő 
tizedes jegyig meghatározva, amely az utalványok készítésével és kiszállításával kapcsolatos 
valamennyi díjat és költséget tartalmazza: 0,00 % 
Ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot.  
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: 2012. április 
21.  
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. május 
01. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. április 21. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. április 21. 
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. 
 


