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30/2019. (II. 22.) sz. bizottsági határozat  

az EFOP-153 képzésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Képzések 
az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Tsz keretében” elnevezéssel, EKR000905992018 
azonosító számmal 2018. november 28. napján indított, a Kbt. Harmadik Része 
szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül 
a Kbt. 113. § alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 121/2018. (III. 29.) 
képviselő-testületi határozattal jóváhagyott és 279/2018. (VII. 26.) határozattal 
módosított bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 
nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében: 

 

Eltan Képző Kft. 
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3 II/6. 

2. rész 

MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. 
1211 Budapest, Kossuth L. u. 62. fszt. 2. 

1. és 3. rész 

OKT-FULL Tanácsadó Kft. 
1165 Budapest, Futórózsa u. 70. 

1. és 3. rész 

PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
7629 Pécs, Bocskai u. 5. 

1. és 3. rész 

"Totál Tréning" Oktatási Kft. 
3635 Dubicsány, Kossuth Lajos u. 32. 

1. rész 

 

Indokolás: Az ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 
teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek, ajánlatuk minden 
tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetükben a Kbt. 73. §. (1)-
(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem 
áll fenn. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 
nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében: 

Ajánlattevő 
neve, címe 

Érvénytele
nség 

jogcíme 

Ajánlati 
rész 

Indokolás 

"Totál Tréning" 
Oktatási Kft. 

Kbt. 73. § 
(1) bek. e) 

2-3. rész Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek 
megfelelően nem tett nyilatkozatot és nem nyújtotta be 



3635 
Dubicsány, 
Kossuth Lajos 
u. 32. 

pont megfelelően kitöltve a következőket: 
- 3. számú melléklet – Egyösszegű nettó ajánlati ár bontása 

(fel kell hívni Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésében foglalt korlátokra!) 

- 4. számú melléklet – nyilatkozat az alkalmassági 
feltételekről és más szervezetek igénybevételéről 

- 5. számú melléklet – adott esetben (amennyiben a 4. sz. 
melléklet II. részében igennel felel és vesz igénybe 
alkalmasságot igazoló szervezetet) és a kapacitást nyújtó 
szervezetet is rögzítse a gazdasági szereplőkhöz az EKR-
ben! 

- Amennyiben vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet 
úgy csatolandó az ezen szervezettel kötött, a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése szerinti olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint 
a szerződést aláíró aláírási címpéldánya vagy aláírás-
mintája. 

- 6. számú melléklet – Ajánlati nyilatkozat 
- ajánlatot aláírással ellátó személy aláírási címpéldánya 

vagy aláírás-mintája 
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget 
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az 
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 
figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 
értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt részszempontok és 
súlyszámok, illetve a II.2.13) pontjában szereplő és a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 
szerint hirdeti ki: 

Ajánlati rész  1. helyezett 2. helyezett 
1. rész: Hátrányos 
helyzetű 
célcsoport 
képzései 

Ajánlattevő MTOK Magyar Tréning 
Oktatási Központ Kft. 

OKT-FULL Tanácsadó Kft. 

Pontszám 1000,000 882,000 
Ajánlati ár 4 990 000 5 852 966 

2. rész: 
Szakember 
célcsoport 
képzései 

Ajánlattevő Eltan Képző Kft. - 
Pontszám 1000,000 - 
Ajánlati ár 9 756 500 - 

3. rész: Tréningek Ajánlattevő MTOK Magyar Tréning 
Oktatási Központ Kft. 

OKT-FULL Tanácsadó Kft. 

Pontszám 1000,000 806,640 
Ajánlati ár 4 275 000 5 637 900 

 

Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, az adott rész tekintetében 
második helyezett ajánlattevővel megköthető a szerződés a megjelölt ajánlati áron. 



Határid ő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való 
 tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

 

Dombóvár, 2019. február 22.  

 

Talapka Rudolf s.k. 

bizottsági elnök 

 


