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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.  

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Közbeszerzés tárgya: „Dombóvári Város Önkormányzata részére az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105. 
számú a Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban című projekthez 
kapcsolódóan rendezvényszervezés valamint esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata és készítése 
szolgáltatás nyújtása”   
 
Főbb mennyiségek: 
 

1. Járási szintű együttműködések erősítése  

Ajánlattevő feladata olyan rendezvény megszervezése, amely a projekt időszaka alatt 4 alkalommal valósul 

meg, alkalmanként 10 résztvevővel, és egy alkalom 4 órás. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása 

során cél, hogy az önkormányzatok és partner szervezeteik egy tiszta képet kapjanak arról kapni, hogy mi a 

reális helyzet és ennek köszönhetően egy olyan programtervet tudnak majd kidolgozni, amely valós 

megoldást tud adni a különböző problémákra. További célja, hogy megkezdődjenek a szektorok közötti 

együttműködés, amely reményünk szerint nem csak a projekt idejére fog köttetni, hanem azt követően is 

ezek a kapcsolatok fennmaradnak, és így javulnak a modellszerű együttműködések és a társadalmi 

párbeszéd a járásunkban. Ezen célokat Ajánlattevő a szakértők biztosításával tudja elérni és szolgálni.  

 

2. Járási szintű felzárkózási kerekasztal 

Ajánlattevő feladata kerekasztalok megszervezése, és azoknak szakmai lebonyolítása. A projekt egyik 

fontos tevékenysége a Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal megrendezése a járásban található 

önkormányzatokkal. Ezen program lényege, hogy a településeknél már meglévő helyi esélyegyenlőségi 

terveket, amelyeket nem központi minta alapján készítettek, összehasonlítják. Az összehasonlításoknak 

köszönhetően szembetűnők lesznek a különbségek, és a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy a 

szerintük legjobb válaszokat kiválasszák, illetve az eddig bevett szabályozások további fejlesztési 

alternatívákat kínáljanak. A cél az, hogy az így kapott ötleteket és javaslatokat beépítsék a készülő járási 

szintű Esélyteremtő programtervbe. 

A találkozókat a következőképpen szükséges megszerveznie Ajánlattevőnek: 

 A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése – 8 alkalommal, 4 órás keretekben, alkalmanként 10 fő 

jelenlétével. 

 Az esélyegyenlőségi cselekvése összehangolása a járás önkormányzatai között – 2 alkalommal, 4 órás 

keretekben, alkalmanként 10 fő jelenlétével. 

 A települések általi elfogadása járási szintű Esélyteremtő programterv elfogadása – 1 alkalommal, 4 

órás keretekben, alkalmanként 10 fő jelenlétével. 

 

3. Önkormányzati programok az „Esélyteremtő-programterv” disszemináció érdekében 

Ajánlattevő feladata 8 alkalommal, alkalmanként 15 résztvevővel, 3 órában az esélyteremtő programterv 

disszeminációja érdekében rendezvények megszervezése, és szakmai lebonyolítása. Célja a rendezvénynek 

az, hogy minél szélesebb körben megismerjék a járási szintű Esélyteremtő programterv tartalmát. Ezek 

már településeken valósul meg, amelyek keretében kisebb csoportos rendezvényeken lehet célzottan 

beszélni a járási szintű Esélyteremtő programterv elkészítésének okáról, céljáról, kik vettek benne részt, 

kikre nézve alkották meg azt, milyen formai, tartalmi jegyekkel. Célja továbbá párbeszédek beindítása 

önkormányzati szinten a kommunikációt az elfogadott programtervről. 

. 
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4. Ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása 

Ajánlattevő feladata 8 alkalommal, alkalmanként 10 fő részvételével, 4 órás rendezvény megszervezése és 

szakmai lebonyolítása. 

Célja a tevékenységnek, hogy ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósuljanak a járások 

önkormányzatai, civiljei számára. Fókuszban a cselekvések és a kidolgozott stratégia taktikai, gyakorlati 

oldala. Tehát a már elkészült esélyteremtő programtervnek nem a megismerését szolgálja, hanem azon túl, 

annak tartalmának a tovább vételét, és átültetését az adott település gyakorlatába. Lehetőség van így a 

Helyi esélyegyenlőségi program szinkronizálására.  

 
5. Zárókonferencia 

Ajánlattevő feladata 1 alkalommal egy 60 fős záró rendezvény megszervezése, és szakmai megvalósítása. 

Ezen rendezvénynek célja, hogy a projekt egész folyamatát bemutatja, azt, hogy hogyan készült el a járási 

szintű Esélyteremtő programterv. 

 

6. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 

Ajánlattevő feladat egy dokumentum elkészítése, amely Dombóvár esélyegyenlőségi tervét vizsgálja felül, 

és az ahhoz kapcsolódó javaslatokat, változtatásokat fogalmazza meg. 

 

7. Jogszabályi keretek összefoglalása 

Ajánlattevő feladata egy dokumentum elkészítése, amelynek tárgya az esélyegyenlőséghez kapcsolódó 

szabályok számbavétele, majd azokból olyan jogszabályok kiválasztása, amelynél szükség van arra, hogy 

köznyelvi használatban lefordításra kerüljön. 

 

8. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése 

Ajánlattevő feladata 1 járási szintű Esélyteremtő programterv terv elkészítése, amely mértéke legalább egy 

30 oldalas, összegző dokumentum lesz, amelyben az esélyteremtéssel kapcsolatos problémák és a hozzájuk 

kapcsolódó megoldások, cselekvések is helyet kapnak. Egy ilyen dokumentum léte nagyon fontos a járás 

számára, mivel ezen a dokumentumon el lehet indulni az esélyegyenlőség felszámolása érdekében. 

9. Segítő szakértők: 

 Nyertes Ajánlattevő feladata a projekt teljes idejére 2 fő segítő szakértő biztosítása, akik feladata a bevont 
települések munkatársainak támogatása, ezzel megvalósítva a járáson belül a szakmai információk 
terjesztését. A járási szintű Esélyteremtő programtervben foglaltak végrehajtása és azok támogatása az ő 
folyamataik között szerepel majd. 

 
 
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik Rész 122/A. § szerinti, tárgyalás nélküli eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli (tárgyalásos) eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: A szolgáltatás becsült értéke nem éri a nettó 25.000.000,- HUF összeget, így a 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás indításának lehetősége a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése alapján 
fennáll. 
 
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: 2015.06.01. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.  
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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 
 

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, székhelye: TESZA Best Practice Kft. (2120 Dunakeszi, Folyam u. 18/B.) 

Az Ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 14.553.200,- HUF 

Az Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban előírtaknak megfelelően, 
önállóan igazolta alkalmasságát.  
Az Ajánlattevő ajánlata, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseinek, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. 

2./ Ajánlattevő neve, székhelye: Tudásaudit Szolgáltató Kft. (7626 Pécs, Felsővámház u. 26. I/5.) 

Az Ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 14.369.700,- HUF 

Az Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban előírtaknak megfelelően, 
önállóan igazolta alkalmasságát.  
Az Ajánlattevő ajánlata, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseinek, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. 
 

3./ Ajánlattevő neve, székhelye: MM konzorcium (Vezető cég: Munkaszervezetek Fejlesztése 
Projektmenedzsment Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 56. tetőtér 13., további tag: MSB Zrt. 7621 Pécs, 
Megye u. 7/1.) 

A Közös Ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 13.363.140,- HUF 

A Közös Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban előírtaknak 
megfelelően, önállóan igazolta alkalmasságát.  
A Közös Ajánlattevő ajánlata, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseinek, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. 
 
 

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: 
 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

      

      

Összesen:                                                                           
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(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: -- 

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: -- 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: – 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, érvénytelenség indokolása: - 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:  

Ajánlattevő neve, székhelye: MM konzorcium (Vezető cég: Munkaszervezetek Fejlesztése 
Projektmenedzsment Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 56. tetőtér 13., további tag: MSB Zrt. 7621 Pécs, 
Megye u. 7/1.) 

A Közös Ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 13.363.140,- HUF 

Az első helyezés indokolása:  
MM konzorcium (Vezető cég: Munkaszervezetek Fejlesztése Projektmenedzsment Kft. 4025 Debrecen, 
Hatvan u. 56. tetőtér 13., további tag: MSB Zrt. 7621 Pécs, Megye u. 7/1.) Közös Ajánlatot tevő adta a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás 
és az Ajánlatkérési Dokumentáció előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben 
megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 

 

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: 2015/06/24 
 b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/07/04 
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16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. június 24. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. június 24. 

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: Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a szerződés 
teljesítéséhez szükséges teljes fedezet rendelkezésre állásáról döntött. 


