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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: 

A közbeszerzés tárgya:  

 

Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000.- Ft 

folyószámla-hitelkeret biztosítása a BKK Zrt. részére 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

 

Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000 Ft 

folyószámla-hitelkeret biztosítása a BKK Zrt. részére az alábbi kondíciókkal: 

Pénzforgalmi számlavezetés:  

A BKK Zrt. részére 35 db + 100 % pénzforgalmi és megtakarítási számla 

(közlekedésszervezői tevékenységhez és projektekhez kapcsolódó) nyitása és vezetése, 

pénzeszközeik kezelése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása. A pénzforgalmi számlákon 

várható teljes éves pénzforgalom előre láthatólag 150.000.000.000.-Ft, melyből a 

folyószámla-hitelkeret fedezeteként nem lekötött rész más banknál vezetett számlára 

átirányítható. 

A pénzforgalom lebonyolításához szükséges technikai feltételek (szoftver) és annak 

felügyeletének, működésének biztosítása nyertes ajánlattevő feladata. 

Ajánlattevő feladata elfogadott banki szolgáltatások nyújtása a következők szerint a 

dokumentációban részletezett feltételek mellett: 

- számlavezetés - forintszámlák, devizaszámlák, escrow számlák, elkülönített rendeltetésű 

számlák 

- átutalások, átvezetések, beszedési és hatósági átutalási megbízások indítása  

- jóváírások 

- cash-pool szolgáltatások 

- betétlekötések 

- pénztári tranzakciók  

- csoportos belföldi átutalások 

- bankkártya szolgáltatások 
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- okmányos ügyletek lebonyolítása 

- számlakivonat biztosítása belföldre forgalom alapján napi gyakorisággal, papír alapon, 

postai úton rendelkezésre bocsátva 

- közbeszerzés tárgyát képező számlaforgalom bonyolítására alkalmas ügyfélterminál 

szolgáltatások – bank által történő telepítés, szoftver használat, SAP ügyviteli rendszeréhez 

kapcsolódás lehetőségének megléte 

Ajánlattevő valamennyi – bírálati szempontot nem képező – banki szolgáltatás díjára a 

mindenkor hatályos nagyvállalati kondíciós listájában meghirdetett díjakat köteles alkalmazni. 

Folyószámla-hitelkeret biztosítása:  

A szerződés teljes időtartamára 2.000.000.000,- HUF összegben 1 éves lejáratú hitelkeret 

biztosítása következő évi azonos kondíciójú megújítással. A hitelkeret fedezete az Ajánlatkérő 

számláinak meghatározott összegű forgalma, az ajánlatkérő más biztosítékot nem nyújt. 

A szerződés határozatlan időre kerül megkötésre. 

A szolgáltatás részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény II. része alapján, uniós értékhatárt elérő 

értékű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás a Kbt. 89. § (2) bekezdésének d) 

pontja alapján 

 

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 részvételi felhívás 2013. március 2. napján jelent meg az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában 2013/S 044-070752 iktatószámmal. 

 

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):  

5 (öt) darab 
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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) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 

 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát – a Kbt. 89. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján – az eljárás részvételi szakaszában megvizsgálta, és döntött a 

részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, mely döntéséről az 

ajánlatkérő 2013. május 13. napján, a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített 

összegezés megküldésével egyidejűleg tájékoztatta a részvételre jelentkezőket.  

 

Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), mint ajánlattevő végleges ajánlata 

alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, azaz megfelel a részvételi, 

ajánlattételi és a végleges ajánlattételi felhívásban és dokumentációkban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő ajánlatában és a hiánypótlásában 

megfelelően benyújtotta részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és végleges ajánlattételi 

felhívás, a dokumentációk, valamint a jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat.  

 

Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Értékelési szempontra tett ajánlat 

Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-ban) 
0,1500 % 

Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti 

postaköltségen felül Ft/tétel) 
0,- Ft 

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla) 0,- Ft 

Látra szóló betét kamata – 1 WEEK BUBOR + 

kamatkülönbözet (kamatkülönbözet összege %-ban +/-) 
+ 0,00 % 

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 
0,6000 % 

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti összeg %-ban) 
0,1500 % 

Éves bankkártya díj (Ft/kártya) 0,- Ft 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen 0,3000 % 
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ATM-ből (tételenkénti összeg %-ben) 

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
45 000,- Ft 

„Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
5 000,- Ft 

„Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % 

mértéke) 
0,06 % 

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni %  mértéke) 
0,60 % 

„Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom) 5 000,- Ft 

Konzultációs díj - az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve 

saját bankja által kibocsátott garancia szövegének 

véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet 

összeállítása (Ft/garancia) 

5 000,- Ft 

Folyószámla hitel kamata: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % mértéke) 
+ 0,90 % 

Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt mérték osztva hitelkeretösszege négy tizedes 

összegig.) 

12,0000 

 

2) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) 

 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát – a Kbt. 89. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján – az eljárás részvételi szakaszában megvizsgálta, és döntött a 

részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, mely döntéséről az 

ajánlatkérő 2013. május 13. napján, a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített 

összegezés megküldésével egyidejűleg tájékoztatta a részvételre jelentkezőket.  

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.), mint ajánlattevő 

végleges ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, azaz megfelel 

a részvételi, ajánlattételi és a végleges ajánlattételi felhívásban és dokumentációkban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő ajánlatában és a 

hiánypótlásában megfelelően benyújtotta részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és végleges 

ajánlattételi felhívás, a dokumentációk, valamint a jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat.  

 

Az ajánlatnak az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemei: 

 

Értékelési szempontra tett ajánlat 

Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-ban) 
0,3300 % 
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Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti 

postaköltségen felül Ft/tétel) 
1 200,- Ft 

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla) 1 000,- Ft 

Látra szóló betét kamata – 1 WEEK BUBOR + kamatkülönbözet 

(kamatkülönbözet összege %-ban +/-) 
- 0,25 % 

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 
0,7000 % 

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti összeg %-ban) 
0,3250 % 

Éves bankkártya díj (Ft/kártya) 12 000,- Ft 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ban) 
0,8000 % 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ben) 
1,0000 % 

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
1 000,- Ft 

„Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
1 000,- Ft 

„Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % 

mértéke) 
0,05 % 

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni % mértéke) 
0,30 % 

„Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom) 4 000,- Ft 

Konzultációs díj - az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve 

saját bankja által kibocsátott garancia szövegének 

véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet 

összeállítása (Ft/garancia) 

1 500,- Ft 

Folyószámla hitel kamata: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % mértéke) 
+ 0,79 % 

Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt mérték osztva hitelkeretösszege négy tizedes 

összegig.) 

10,0000 

 

3) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) 

 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát – a Kbt. 89. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján – az eljárás részvételi szakaszában megvizsgálta, és döntött a 

részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, mely döntéséről az 

ajánlatkérő 2013. május 13. napján, a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített 

összegezés megküldésével egyidejűleg tájékoztatta a részvételre jelentkezőket.  
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Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), mint ajánlattevő végleges ajánlata 

alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, azaz megfelel a részvételi, 

ajánlattételi és a végleges ajánlattételi felhívásban és dokumentációkban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő ajánlatában és a hiánypótlásában 

megfelelően benyújtotta részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és végleges ajánlattételi 

felhívás, a dokumentációk, valamint a jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, 

igazolásokat.  

 

Az ajánlatnak az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemei: 

 

Értékelési szempontra tett ajánlat 

Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-ban) 
0,3120 % 

Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti 

postaköltségen felül Ft/tétel) 
1 580,- Ft 

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla) 6 000,- Ft 

Látra szóló betét kamata – 1 WEEK BUBOR + 

kamatkülönbözet (kamatkülönbözet összege %-ban +/-) 
0,70 % 

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 
1,4000 % 

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti összeg %-ban) 
0,3170 % 

Éves bankkártya díj (Ft/kártya) 27 200,- Ft 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ban) 
0,7000 % 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ben) 
0,8000 % 

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
50 000,- Ft 

„Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
50 000,- Ft 

„Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % 

mértéke) 
0,030 % 

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni %  mértéke) 
2,4000 % 

„Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom) 20 000,- Ft 

Konzultációs díj - az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve 

saját bankja által kibocsátott garancia szövegének 

véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet 

összeállítása (Ft/garancia) 

26 500,- Ft 

Folyószámla hitel kamata: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % mértéke) 
3,7500 % 
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Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt mérték osztva hitelkeretösszege négy tizedes 

összegig.) 

30,0000 

 

4) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) 

 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát – a Kbt. 89. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján – az eljárás részvételi szakaszában megvizsgálta, és döntött a 

részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, mely döntéséről az 

ajánlatkérő 2013. május 13. napján, a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített 

összegezés megküldésével egyidejűleg tájékoztatta a részvételre jelentkezőket.  

 

A Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.), 

mint ajánlattevő végleges ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata 

érvényes, azaz megfelel a részvételi, ajánlattételi és a végleges ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációkban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő 

ajánlatában és a hiánypótlásában megfelelően benyújtotta részvételi felhívás, ajánlattételi 

felhívás és végleges ajánlattételi felhívás, a dokumentációk, valamint a jogszabályok által 

megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.  

 

Az ajánlatnak az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemei: 

 

Értékelési szempontra tett ajánlat 

Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-ban) 
0,2999 % 

Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti 

postaköltségen felül Ft/tétel) 
500,- Ft 

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla) 0,- Ft 

Látra szóló betét kamata – 1 WEEK BUBOR + 

kamatkülönbözet (kamatkülönbözet összege %-ban +/-) 
- 0,90 % 

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 
0,7000 % 

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti összeg %-ban) 
0,3099 % 

Éves bankkártya díj (Ft/kártya) 3 000,- Ft 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ban) 
0,7500 % 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ben) 
0,8500 % 

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
5 000,- Ft 
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„Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
3 000,- Ft 

„Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % 

mértéke) 
0,05 % 

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni %  mértéke) 
0,40 % 

„Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom) 3 000,- Ft 

Konzultációs díj - az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve 

saját bankja által kibocsátott garancia szövegének 

véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet 

összeállítása (Ft/garancia) 

0,- Ft 

Folyószámla hitel kamata: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % mértéke) 
+ 0,90 % 

Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt mérték osztva hitelkeretösszege négy tizedes 

összegig.) 

26,0000 

 

5) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 

 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát – a Kbt. 89. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján – az eljárás részvételi szakaszában megvizsgálta, és döntött a 

részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, mely döntéséről az 

ajánlatkérő 2013. május 13. napján, a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített 

összegezés megküldésével egyidejűleg tájékoztatta a részvételre jelentkezőket.  

 

A Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.), mint ajánlattevő végleges 

ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, azaz megfelel a 

részvételi, ajánlattételi és a végleges ajánlattételi felhívásban és dokumentációkban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő ajánlatában és a 

hiánypótlásában megfelelően benyújtotta részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás és végleges 

ajánlattételi felhívás, a dokumentációk, valamint a jogszabályok által megkövetelt 

nyilatkozatokat, igazolásokat.  

 

Az ajánlatnak az értékelés részszempontjai szerinti tartalmi elemei: 

 

Értékelési szempontra tett ajánlat 

Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti 

postaköltségen felül Ft/tétel) 
0,- Ft 

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla) 2 000 000,- Ft 
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Látra szóló betét kamata – 1 WEEK BUBOR + kamatkülönbözet 

(kamatkülönbözet összege %-ban +/-) 
0,0000 % 

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 
0,0000 % 

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Éves bankkártya díj (Ft/kártya) 0,- Ft 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ben) 
0,0000 % 

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
0,- Ft 

„Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
0,- Ft 

„Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % 

mértéke) 
0,0000 % 

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni % mértéke) 
0,0000 % 

„Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom) 0,- Ft 

Konzultációs díj - az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve 

saját bankja által kibocsátott garancia szövegének 

véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet 

összeállítása (Ft/garancia) 

0,- Ft 

Folyószámla hitel kamata: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % mértéke) 
0,3000 % 

Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt mérték osztva hitelkeretösszege négy tizedes 

összegig.) 

1,0000 

 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
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      Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:  

Erste Bank Hungary 

Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

MKB Bank Zrt. 
  Az elbírálás A részszempontok Raiffeisen Bank Zrt. 

 

OTP Bank Nyrt. Citibank Europe Plc 

Magyarországi 

Fióktelepe 

  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 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

  1. Belföldi bankon 

kívüli elektronikusan 

indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-

ban) 

30 10 300 1 30 1 30 1 30 1 30 

  2. Belföldi postai 

kifizetések díja 

(mindenkori alaptarifa 

szerinti postaköltségen 

felül Ft/tétel) 

5 10 50 10 50 1 5 1 5 1 5 

  3. Bankon belüli 

számlák közötti cash-

pool (havi díj/számla) 

6 1 6 10 60 10 60 1 6 1 6 
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  4. Látra szóló betét 

kamata – 1 WEEK 

BUBOR + 

kamatkülönbözet 

(kamatkülönbözet 

összege %-ban +/-)  

10 8,82 88,16 8,82 88,16 7,29 72,93 8,39 83,93 10 100 

  5. Pénztári forint 

kifizetések után 

fizetendő jutalék 

(tételenkénti összeg %-

ban) 

1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

  6. Csoportos belföldi 

bankon kívüli forint 

átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 

18 10 180 1 18 1 18 1 18 1 18 

  7. Éves bankkártya díj 

(Ft/kártya) 
1 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 

  8. Bankkártyával 

történő 

készpénzfelvételi díjak 

belföldön saját ATM-

ből (tételenkénti összeg 

%-ban) 

1 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 

 9. Bankkártyával 

történő 

készpénzfelvételi díjak 

belföldön idegen ATM-

ből (tételenkénti összeg 

%-ben) 

1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 10. „Kapott” garancia 

avizálásának, emelés 

avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - 

kockázatvállalás nélkül 

(Ft/garancia) 

6 10 60 1 6 1 6 1 6 1 6 

  11. „Kapott” garancia 

módosítás avizálása, 

kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás 

nélkül (Ft/garancia) 

3 10 30 1 3 1 3 1 3 1 3 

 12. „Kapott” garancia 

lehívása 

(igénybejelentés 

összege utáni % 

mértéke) 

3 10 30 1,67 5 2 6 2 6 3,33 10 

 13. „Adott” garancia 

díja – kibocsátás, 

emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni 

% mértéke) 

1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

 14. „Adott” garancia 

módosítása – kivéve 

emelés (Ft/alkalom) 

1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 
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  15. Konzultációs díj - 

az Ajánlatkérő kérésére, 

más bank, illetve saját 

bankja által kibocsátott 

garancia szövegének 

véleményezése, 

kibocsátandó garancia 

szövegtervezet 

összeállítása 

(Ft/garancia) 

1 10 10 1 1 10 10 1 1 1 1 

 16. Folyószámla hitel 

kamata: 1 havi BUBOR 

+ Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % 

mértéke) 

8 10 80 3,33 26,67 3,33 26,67 3,80 30,38 1 8 

1

7

.

  

17. Biztosítékként 

elvárt terhelés 

(kifizetések) 

bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt 

mérték osztva 

hitelkeretösszege négy 

tizedes összegig.) 

4 10 40 1 4 1 4 1 4 1 4 

  A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

934,16 

  

315,82 

  

247,59 

  

 199,31  197 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---   
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10, ahol 10 pont a legjobb, 1 pont a 

legrosszabb érték. 

 

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: 

Az 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. részszempontok 

vonatkozásában a fordított arányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre a megajánlott 

egységárak az alábbiak szerint:  

A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemei 

pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan 

kiszámított pontszámot kapnak: 

A szempontokra adott értékelési pontszámok az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámításra: 

 


díjlévőajánlatbanVizsgált

díjbbLegkedvező
10 

 

A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. 

 

Az egyes pontokra adható pontszámok felszorzásra kerülnek az adott alszemponthoz tartozó 

súlyszámmal, majd az így kapott összegek összeadásra kerülnek, amely megmutatja az 

értékelési résszempontra kapott összpontszámot. 

 

A 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre a 

megajánlott árak az alábbiak szerint:  

 

A legkedvezőbb tartalmi elemre (legmagasabb mértékű megajánlás jelenti a legkedvezőbb 

ajánlatot) a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot 

kapnak: 

Részszempontra adott értékelési pontszámok az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámításra: 

 

Vizsgált ajánlatban lévő díj 
x 10 

Legkedvezőbb díj 

 

A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. 
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A részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül az részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja a résszempontra kapott összpontszámot. 

 

Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. 

Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

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: 

A nyertes ajánlattevő neve, címe: 

Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 

 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Értékelési szempontra tett ajánlat 

Belföldi bankon kívüli elektronikusan indított forint átutalások 

(tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Belföldi postai kifizetések díja (mindenkori alaptarifa szerinti 

postaköltségen felül Ft/tétel) 
0,- Ft 

Bankon belüli számlák közötti cash-pool (havi díj/számla) 2 000 000,- Ft 

Látra szóló betét kamata – 1 WEEK BUBOR + kamatkülönbözet 

(kamatkülönbözet összege %-ban +/-) 
0,0000 % 

Pénztári forint kifizetések után fizetendő jutalék (tételenkénti 

összeg %-ban) 
0,0000 % 

Csoportos belföldi bankon kívüli forint átutalás után fizetendő 

jutalék (tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Éves bankkártya díj (Ft/kártya) 0,- Ft 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön saját 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ban) 
0,0000 % 

Bankkártyával történő készpénzfelvételi díjak belföldön idegen 

ATM-ből (tételenkénti összeg %-ben) 
0,0000 % 

„Kapott” garancia avizálásának, emelés avizálásának, hitelesség 

vizsgálatának díja - kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
0,- Ft 

„Kapott” garancia módosítás avizálása, kivéve emelés avizálása 

- kockázatvállalás nélkül (Ft/garancia) 
0,- Ft 

„Kapott” garancia lehívása (igénybejelentés összege utáni % 

mértéke) 
0,0000 % 

„Adott” garancia díja – kibocsátás, emelés, hosszabbítás 

(garancia összege utáni %  mértéke) 
0,0000 % 

„Adott” garancia módosítása – kivéve emelés (Ft/alkalom) 0,- Ft 
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Konzultációs díj - az Ajánlatkérő kérésére, más bank, illetve 

saját bankja által kibocsátott garancia szövegének 

véleményezése, kibocsátandó garancia szövegtervezet 

összeállítása (Ft/garancia) 

0,- Ft 

Folyószámla hitel kamata: 1 havi BUBOR + Kamatfelár, 

(kamatfelár mértéke % mértéke) 
0,3000 % 

Biztosítékként elvárt terhelés (kifizetések) bankszámlaforgalom 

mértéke (az elvárt mérték osztva hitelkeretösszege négy tizedes 

összegig.) 

1,0000 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: 

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

pontja alapján – az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlatot a Raiffeisen 

Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 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: --- 

 

 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: 

2014.05.29.  
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      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2014.06.07. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.05.27. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.05.28. 

 

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. 

 


