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IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

Az Ajánlatkérő (AK) részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása a közbeszerzési 
dokumentumokban (KD) részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében, a II.1.5) pont szerinti keretösszeg mellett

Az AK részére 24 havi időszakra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás (a továbbiakban: taxi 
szolgáltatás) biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.
A személyszállítási igények Budapest közigazgatási határán belülről és Budapest közigazgatási határán belülre, vagy a főváros 
közigazgatási határától számított – jellemzően – 50 km-es körzetbe, illetve a főváros közigazgatási határától számított – jellemzően – 
50 km-es körzetbe eső kiindulópontról a főváros közigazgatási határán belülre eső célállomásra merülnek fel.
A keretszerződés összege nettó 490.000.000 Ft
Az egy naptári hónapra eső rendelések várható/indikatív (nem kötelező) száma: 3.150 db
A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződéskötéstől számított 24 hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó 
határozott időtartam. Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki, úgy a szerződést AK jogosult egyoldalú 
jognyilatkozattal, egy vagy több alkalommal, legfeljebb összesen 12 hónapos időtartammal meghosszabbítani.
A szerződés eredményeként kötendő szerződés nem magánszemélyek részére teljesített, hitelezett fuvarnak minősül.
AK elvárása, hogy az ajánlattevő (AT) rendelkezzen a taxi szolgáltatás igénybevételét nyomon követő olyan számlázási és informatikai 
rendszerrel, amely legalább az alábbi adatokat – online elérhető módon – szolgáltatja:
- fuvar azonosítója / kód,
- a megrendelést leadó személy neve,
- utas azonosítója („taxikártya” azonosítója),
- utas neve,
- fuvardíj összege (nettó, áfa, bruttó),
- a fuvar kezdőpontjának címe,
- a fuvar végpontjának címe
- megtett kilométer,
- gépkocsi rendszáma,
- utazás dátuma és kezdetének valamint végének pontos időpontja,
- az MTVA által megadott kódok (lásd lent, különösen: éves terv ID),
- a kód megnevezése
- kezelt taxikártyákon havi költség és utazásszám nyilvántartásra/rögzítésre
A jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a szolgáltatás megkezdésekor az MTVA elektronikus úton megküldi az aktuális 
kódlistát, mely az alábbi adatokat tartalmazza:
• Kód1 (Éves terv ID);
• Kód (Éves terv ID) megnevezése
• Érvényesség kezdete (dátum, óra, perc)
• Érvényesség vége (dátum, óra, perc)
• Esetleges megjegyzés mező
A kódlista cca. 1500 db Éves terv ID-t tartalmaz. A kódok maximum 20 jegyűek lehetnek, alfanumerikus karaktereket tartalmazhatnak 
(számok, betűk, írásjelek). A kódok felépítése lehet pl. 2023-000714. Ajánlatkérő a kódlistát az azon szereplő adatok változásának és 
az MTVA igényeinek megfelelően folyamatosan frissíti, ezt nyertes ajánlattevőnek kezelnie kell, hogy az adatok mindig naprakészen 
álljanak az utazók rendelkezésére.
AK elvárása, hogy az AT rendelkezzen portálrendszerrel, amely interneten elérhető és a kártyák, felhasználók, kvóták kezelése 
önállóan megoldott legyen az MTVA saját adminisztrátorával, ill. megfelel az alábbi kritériumoknak:
- AK tudja adminisztrálni a saját adminisztrátorait
- lehetséges az adminisztrátoroknak jogokat szűkíteni kártyára vagy költséghelyekre
- a jogok érvényesüljenek a riportálási felületen is (adott felhasználó csak adott kártyát vagy költséghelyet tekinthet meg)
- riportálási lehetőség az előző számlázási időszakra vonatozóan
- MS Excel import lehetőség a kártyák-felhasználók összerendeléséhez

Részletes elvárások a KD-ben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2023

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1.1.        Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások alapdíja (bruttó Ft): 1 000

1.2. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások perc alapú viteldíja (bruttó Ft/perc): 100

1.3. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások kilométer alapú viteldíja (bruttó Ft/km): 400

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától taxi rendeléshez használható webes felületet fog biztosítani AK 
számára a teljesítés során? (igen /nem): Igen

3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától a szolgáltatás teljesítése során ingyenes wifi hozzáférést fog 
biztosítani az utas számára minden általa kiállított gépjárműben? (igen/nem): Igen

10873498242Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1087 
Budapest, Kerepesi Út 15.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

18144/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 169-477735A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

Második Rész, XV. fejezet

Uniós Meghívásos eljárás

Igen
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A részvételi felhívás II.2.14. pontjának 11-12. alpontjai szerint: 
„Az részvételi szakaszt követően az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján] történik. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 0-10 pont. Értékelés módszerei: 1. értékelési részszempont és alszempontjai (ajánlati ár): értékarányosítás (fordított 
arányosítás); 2-4. értékelési részszempontok: pontozás (abszolút értékelési módszer), ahol a „nem” válasz 0 pontot, az „igen” válasz 
10 pontot kap; 5. értékelési részszempont: értékarányosítás (egyenes arányosítás) azzal, hogy AK a II.2.5) pontban meghatározottak 
szerint a Kbt. 77. § (1) alapján figyelembe vehető maximumot határozott meg; Részletek a Részvételi Dokumentumokban.”

A részvételi közbeszerzési dokumentumok III. fejezete szerint:
 
„Az ajánlatok értékelése során alkalmazott módszerek részletes ismertetése:

1.1.        „Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások alapdíja (bruttó Ft)” értékelési részszempont, és
1.2.        „Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások perc alapú viteldíja (bruttó Ft/perc)” értékelési 
részszempont, továbbá
1.3.        „Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások kilométer alapú viteldíja (bruttó Ft/km)” értékelési 
részszempont esetében:

Értékelési módszer: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás. 

Fordított arányosítási módszer

                 Alegjobb

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:

100

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

1.1.        Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások alapdíja (bruttó Ft): 1 000 - 
15x10=150 pont

1.2. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások perc alapú viteldíja (bruttó Ft/perc): 
100 - 15x10=150 pont

1.3. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások kilométer alapú viteldíja (bruttó Ft
/km): 400 - 10x10=100 pont

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától taxi rendeléshez használható webes felületet fog 
biztosítani AK számára a teljesítés során? (igen /nem): Igen - 2x10=20 pont

3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától a szolgáltatás teljesítése során ingyenes wifi 
hozzáférést fog biztosítani az utas számára minden általa kiállított gépjárműben? (igen/nem): Igen - 2x10=20 
pont

4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától VIP telefonszámot (a piac /magánszemélyek előtt 
nem ismert diszpécseri telefonszám) fog biztosítani AK számára a teljesítés során? (igen/nem): Igen - 2x10=20 
pont

5. Ajánlattevő hány darab tisztán elektromos hajtású taxi szolgáltatási körbe való bevonását vállalja a 
szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítése során? (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 
3 db): 3 - 2x10=20 pont

Szöveges értékelés:

480Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától VIP telefonszámot (a piac /magánszemélyek előtt nem ismert 
diszpécseri telefonszám) fog biztosítani AK számára a teljesítés során? (igen/nem): Igen

5. Ajánlattevő hány darab tisztán elektromos hajtású taxi szolgáltatási körbe való bevonását vállalja a szerződéskötés 
időpontjától a szerződés teljesítése során? (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 3 db): 3

A Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Kerepesi Út 15.) a részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést és a kizáró okok hiányát és az ajánlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel, így az ajánlat érvényes.



EKR001277582022

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1.1.        Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások alapdíja (bruttó Ft): 1 000

1.2. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások perc alapú viteldíja (bruttó Ft/perc): 100

1.3. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások kilométer alapú viteldíja (bruttó Ft/km): 400

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától taxi rendeléshez használható webes felületet fog biztosítani AK 
számára a teljesítés során? (igen /nem): Igen

3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától a szolgáltatás teljesítése során ingyenes wifi hozzáférést fog 
biztosítani az utas számára minden általa kiállított gépjárműben? (igen/nem): Igen

4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától VIP telefonszámot (a piac /magánszemélyek előtt nem ismert 
diszpécseri telefonszám) fog biztosítani AK számára a teljesítés során? (igen/nem): Igen

5. Ajánlattevő hány darab tisztán elektromos hajtású taxi szolgáltatási körbe való bevonását vállalja a szerződéskötés 
időpontjától a szerződés teljesítése során? (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 3 db): 3

Az eljárás nyertese a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Kerepesi Út 
15.) lett, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

10873498242Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
1087 Budapest, Kerepesi Út 15.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

         P=  -----------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                Avizsgált

Ahol:
P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb tartalmi elemnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett árat tartalmazó ajánlat minősül. A 
legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi ajánlat pontszáma pedig fordított 
arányosítással kerül kiszámításra a fenti képlet alapján.

A felolvasólapon az árat (kért ellenszolgáltatás összegét) magyar forintban (HUF), egész számban kell megadni.

2. „Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától taxi rendeléshez használható webes felületet fog biztosítani AK számára 
a teljesítés során? (igen/nem)” értékelési részszempont, és 
3. „Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától a szolgáltatás teljesítése során ingyenes wifi hozzáférést fog biztosítani 
az utas számára minden általa kiállított gépjárműben? (igen/nem)” értékelési részszempont, továbbá
4. „Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződéskötés időpontjától VIP telefonszámot (a piac/magánszemélyek előtt nem ismert diszpécseri 
telefonszám) fog biztosítani AK számára a teljesítés során? (igen/nem)” értékelési részszempont esetében: 

Értékelési módszer: az egyes ajánlatok értékelési pontszámait a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én közzétett útmutatója 1. 
sz. mellékletének B) pontja szerinti pontozással kell meghatározni: 

Vállalás   Pontszám
Igen        10 pont
Nem        0 pont

Folytatás a VI.1.10. pontban.
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő 2022. december 19-én tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy a benyújtott ajánlatát az 
ajánlatkérő 2022. december 16-án meghozott közbenső döntésében a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 
érvénytelenné nyilvánította az alábbi indokok alapján.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közbeszerzés tárgyára kiterjedő 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati 
rendeletének 16. § (1) bekezdése szerint:

„16. § (1) Az egységdíjak kötelező mértéke - rögzített hatósági árként - a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót 
tartalmazzák):
a) alapdíj 1000,-Ft;
b) távolsággal arányos egységdíj: 400,-Ft/km;
c) idővel arányos egységdíj: 100,-Ft/perc.”

Ehhez képest az ajánlattevő a felolvasólapján az alábbi ajánlatot tette:

„1.1. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások alapdíja (bruttó Ft): 1 000
1.2. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások perc alapú viteldíja (bruttó Ft/perc): 400
1.3. Budapest közigazgatási határán belül történő taxi személyszállítások kilométer alapú viteldíja (bruttó Ft/km): 100”

A Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint:

„(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b)  annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes 
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja.”

A fenti hiba a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontja alapján nem javítható, figyelemmel arra, hogy értékelési részszempontok 
szerinti vállalásokat érint és nem tekinthető nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának. Emellett az értékelési 
részszempontok szerinti vállalások – ajánlati kötöttség beálltát követő esetleges, akár hiánypótlás keretében való – módosítása a 
Kbt. alapelveinek (így különösen a verseny tisztaságának) sérelmét is jelentené.

Fentiek alapján az ajánlattevő ajánlata nem felel meg Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18.) 
önkormányzati rendeletének, mely hiba a Kbt. 71. § (8) bekezdésére figyelemmel hiánypótlás keretében nem javítható. Erre 
tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

108389472436x6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Magyarország 1116 Budapest, Kondorosi Út 
2/a

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

I. Az előzetes tájékoztató hirdetmény száma és közzétételének napja: 2022/S 169-477735 (2022. szeptember 2.)
A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2022. szeptember 14.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022. november 23.

II. A nyertes ajánlattevő részvételi jelentkezésében és ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy "személygépkocsival díj ellenében végzett 
közúti személyszállítás" tekintetében kíván a teljesítésbe alvállalkozót bevonni, ugyanakkor az alvállalkozó(k) személye az ajánlat
/részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem ismert.

III. Az V.2.5. pont folytatása:
5. „Ajánlattevő hány darab tisztán elektromos hajtású taxi szolgáltatási körbe való bevonását vállalja a szerződéskötés időpontjától a 
szerződés teljesítése során?” értékelési részszempont esetében: 

Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával: 

Arányosítási módszer

                 (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
         P=  --------------------------------------------------   *  ( Pmax – Pmin )  +  Pmin
                (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 3 db
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, azaz 0 db
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3 db feletti, akkor 3 db).

Az ajánlatkérő egyúttal felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 3 darabot elérő, és az azt meghaladó mértékű vállalás az 
ajánlatok elbírálása során azonos (maximális) pontszámot kap. Azaz amennyiben valamelyik ajánlattevő 3 darabot meghaladó mértékű 
vállalást tesz, az ajánlatkérő az arányosításánál 3 darabot vesz figyelembe. Az az ajánlat, amelyikben 0 darab a megajánlás, a 
pontskála alsó értékét (0 pontot) kapja.

Az ajánlatkérő először az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket értékete a fenti módszerek szerint, majd a kapott 
értékelési pontszámokat értékelési szempontonként megszorozta az adott értékelési szempontra megadott súlyszámmal, végül a 
szorzatokat összeadta. Az az ajánlat képviseli a legmagasabb ár/érték arányt, amelynek összpontszáma a legmagasabb.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2023.01.19Lejárata:2023.01.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2023.01.09

2023.01.09
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