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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Képzési szolgáltatások beszerzése EFOP 392Közbeszerzés 
tárgya:

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000707662018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dombóvár Város Önkormányzata EKRSZ_
31506007

Dombóvár HU233 7200

Szabadság Utca 18

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

Igen

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény EKRSZ_
58996467

Dombóvár HU233 7200

Arany János Tér 2

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598
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A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72511607Fax:+36 72511608Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:HU231NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szakcs.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dobrokoz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dombovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Nem

Döbrököz Község Önkormányzata EKRSZ_
35516941

Döbrököz HU233 7228

Páhy Utca 45

Szőts Erika

szots.erika@dombovar.hu +36 306904558

Nem

Szakcs Község Önkormányzata EKRSZ_
31478335

Szakcs HU233 7213

Kossuth Utca 4

Récsei Gábor

polgarmester@szakcs.hu +36 74485215

Nem

dr. Turi Ákos faksz

Pécs 7621

Teréz u. 11-13.

Turi Ákos

dr.turiakos.ugyved@gmail.com
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1 - Óvodapedagógiai, és óvodapedagógusok képzéseRész száma, elnevezése:

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:

2018.11.08

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

IV. szakasz: Eljárás

1. rész: Óvodapedagógiai, és óvodapedagógusok képzése Dombóvár város Önkormányzata: a.) Óvodapedagógiai képzés az intézkedési 
tervben foglaltak megvalósítására: Fejlesztőpedagógia alapjai képzés- 31 fő b.) Óvodapedagógusok részére képzések - 
Konfliktuskezelés - 1 alkalom - 10 fő - Magatartászavarok felismerés - 1 alkalom - 10 fő - Hiperaktivitás felismerése, kezelése - 1 
alkalom - 10 fő 2. rész: Humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése Dombóvár város 
Önkormányzata: a.) Együttműködés-fejlesztés - 1 alkalom - 20 fő b.) Konfliktuskezelés - 1 alkalom - 120 fő c.) Kommunikáció - 1 
alkalom 85 fő d.) Kiégés megelőzés, stresszkezelés - 1 alkalom - 20 fő e.) Érzelmi intelligencia fejlesztése - 1 alkalom - 20 fő Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény: a.) Személyiségfejlesztés, önismeret - 1 alkalom - 18 fő b.) Kiégés megelőzés, stresszkezelés 
- 1 alkalom - 18 fő c.) Konfliktuskezelés - 1 alkalom - 16 fő d.) Érzelmi intelligencia fejlesztése - 1 alkalom - 16 fő e.) Kommunikáció - 1 
alkalom 16 fő f.) Együttműködés-fejlesztés - 1 alkalom - 16 fő Döbrököz Község Önkormányzata: a.) Együttműködés-fejlesztés - 1 
alkalom - 10 fő b.) Konfliktuskezelés - 1 alkalom - 15 fő c.) Kommunikáció - 1 alkalom 6 fő d.) Kiégés megelőzés, stresszkezelés - 1 
alkalom - 19 fő e.) Érzelmi intelligencia fejlesztése - 1 alkalom - 9 fő Szakcs Község Önkormányzata: a.) Együttműködés-fejlesztés - 1 
alkalom - 9 fő b.) Konfliktuskezelés - 1 alkalom - 5 fő c.) Kommunikáció - 1 alkalom 13 fő d.) Kiégés megelőzés, stresszkezelés - 1 
alkalom - 15 fő e.) Érzelmi intelligencia fejlesztése - 1 alkalom - 19 fő

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Képzési szolgáltatások beszerzése az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Támogatási Szerződés keretében

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik Rész

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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24785842202PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7629 
Pécs, Bocskai Utca 5.

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 647 000,- HUF Személyi állomány szakmai tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ 
pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 0 hónap 2.2. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában 
meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal (igen/nem) igen Ajánlattevő ajánlata az 
Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben 
megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

14028951206Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft, 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt 52

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft., 1211 Budapest Kossuth L. Utca 62. fszt. 2. A Bíráló 
Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő hiánypótlási és felvilágosítás nyújtási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. II. Ajánlattevő neve, székhelye: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft., 1116 Budapest Temesvár Utca 20. A Bíráló 
Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási és felvilágosítás nyújtási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. III. Ajánlattevő neve, székhelye: "Totál Tréning" Oktatási Kft., 3635 Dubicsány Kossuth Lajos Utca 32. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és meghosszabbodott határidőig sem) tett 
eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a 
Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe 
a bírálat során Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 52. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 647 000,-
HUF Személyi állomány szakmai tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36
hónap) 0 hónap 2.2. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett 
tapasztalattal (igen/nem) igen Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 
PILOTINVEST KFT 7629 Pécs Bocskai Utca 5. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 319 300,- HUF Személyi állomány szakmai 
tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 36 hónap 2.2. AF III.1.3.) 
pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal (igen/nem) igen 
Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek 
teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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Kovács Petra, M.2/ legalább 1 fő pszichológus egyetemi végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónap képzési 

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 1.319.300,- Ft Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a 
gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

24785842202PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7629 Pécs, 
Bocskai Utca 5.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

I. Az ár értékelési részszempont Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont 
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva 
arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. II. A minőségi kritérium 
Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében: „Személyi állomány szakmai tapasztalata” tartalmi elemeire 
vonatkozóan Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 2. számú melléklet B fejezet 1. A2. alpontja szerinti pontozás 
módszerével határozza meg az egyes ajánlatok pontszámát. A legkedvezőbb ajánlat (legmagasabb táblázat szerinti összesített 
pontszám max. 15 pont) 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma pedig a következő képlet alkalmazásával kerül megállapításra. A 
pontozást követően az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. 
számú melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges 
maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedes jegy pontossággal és a
kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap A szakemberek értékelése a Közbeszerzési dokumentumban 
megjelölt táblázatba foglalt pontozás alapján történik.

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:

61960

Szöveges értékelés:

1000.000PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

62060

Szöveges értékelés:

707.466Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

PILOTINVEST KFT 7629 Pécs Bocskai Utca 5. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 1 319 300,- HUF Személyi állomány szakmai 
tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 36 hónap
2.2. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal (
igen/nem) igen Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak 
fenn.

képzések tartása, oktatói/tréneri feladatok ellátása

MyPro Consulting Kkt., 24925646-2-02
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Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 52. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 13 095 000
,- HUF Személyi állomány szakmai tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb 

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmaiRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

23291052243MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, 1211 Budapest, Kossuth L
. Utca 62. fszt. 2.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

10805349243Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft., 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

11442000205"Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, 3635 Dubicsány, Kossuth Lajos Utca 32

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

tapasztalattal rendelkezik

Igen
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 52. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 13 
095 000,- HUF Személyi állomány szakmai tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai 
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (
hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 0 hónap 2.2. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e 
szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal (igen/nem) igen Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére 
alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

14028951206Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft, 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt 52

PILOTINVEST KFT 7629 Pécs Bocskai Utca 5. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 9 340 500,- HUF Személyi állomány szakmai 
tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 36 hónap
2.2. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal (
igen/nem) igen Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak 
fenn.

24785842202PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7629 
Pécs, Bocskai Utca 5.

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft., 1211 Budapest Kossuth L. Utca 62. fszt. 2. A Bíráló 
Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő hiánypótlási és felvilágosítás nyújtási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. II. Ajánlattevő neve, székhelye: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft., 1116 Budapest Temesvár Utca 20. A Bíráló 
Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási és felvilágosítás nyújtási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. III. Ajánlattevő neve, székhelye: "Totál Tréning" Oktatási Kft., 3635 Dubicsány Kossuth Lajos Utca 32. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és meghosszabbodott határidőig sem) tett 
eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a 
Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe 
a bírálat során Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Profissimus 
Tanácsadó Iroda Kft., 7621 Pécs Jókai Mór Tér 11/B. A Bíráló Bizottság Ajánlattevő ajánlata vonatkozásában hiánypótlási vagy 
felvilágosítás nyújtási kötelezettséget nem állapított meg azonban az alábbiak szerint felhívta az egyösszegű nettó ajánlati ára 
tekintetében annak indokolására. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő az árindokolási kötelezettségének nem tett eleget
, ezért ajánlata nem felel meg az Ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítható. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36
hónap) 0 hónap 2.2. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett 
tapasztalattal (igen/nem) igen Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 
PILOTINVEST KFT 7629 Pécs Bocskai Utca 5. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 9 340 500,- HUF Személyi állomány szakmai 
tapasztalata 2.1. AF III.1.3.) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 36 hónap 2.2. AF III.1.3.) 
pont M.2./ pontjában meghatározott szakember rendelkezik-e szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal (igen/nem) igen 
Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek 
teljes mértékben megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

MyPro Consulting Kkt., 24925646-2-02 M.2.1./ és M.2.2/

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 9.340.500,- Ft Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a 
gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

24785842202PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7629 Pécs, 
Bocskai Utca 5.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

I. Az ár értékelési részszempont Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont 
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva 
arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. II. A minőségi kritérium 
Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében: „Személyi állomány szakmai tapasztalata” tartalmi elemeire 
vonatkozóan Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 2. számú melléklet B fejezet 1. A2. alpontja szerinti pontozás 
módszerével határozza meg az egyes ajánlatok pontszámát. A legkedvezőbb ajánlat (legmagasabb táblázat szerinti összesített 
pontszám max. 15 pont) 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma pedig a következő képlet alkalmazásával kerül megállapításra. A 
pontozást követően az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. 
számú melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges 
maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedes jegy pontossággal és a
kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap A szakemberek értékelése a Közbeszerzési dokumentumban 
megjelölt táblázatba foglalt pontozás alapján történik.

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:

62061

Szöveges értékelés:

637.226Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft

63369

Szöveges értékelés:

1000.000PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

képzések tartása, oktatói/tréneri feladatok ellátása

MyPro Consulting Kkt. 24925646-2-02, Kovács Petra
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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:

2019.01.02Lejárata:2018.12.21Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

23291052243MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, 1211 Budapest, Kossuth L
. Utca 62. fszt. 2.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

10805349243Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft., 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

12419962202Profissimus Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 7621 Pécs, Jókai Mór Tér 11/B

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem (és 
meghosszabbodott határidőig sem) tett eleget, továbbá ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további 
hiánypótlást már elrendelni nem lehetett, így a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság 
kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

11442000205"Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, 3635 Dubicsány, Kossuth Lajos Utca 32

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

2018.12.21

2018.12.21
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




