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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:

2018.11.28

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

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló programok keretében a szaktudás hiány enyhítését 
szolgáló tevékenységek megvalósítása tekintetében 10 fő demencia gondozó (OKJ-s képzés), 1 fő diétás szakács (OKJ-s képzés), és 2 fő 
kulturális rendezvényszervező (OJK-s képzés) kerül kiképzésre A demencia gondozó dombóvári kihelyezett helyszínen, a kulturális 
rendezvényszervező pedig az ajánlatadó által választott ajánlatkérővel egyeztetett helyszínen kerül megrendezésre. A diétás szakács 
képzés esetében Ajánlatkérő elfogad online képzést is, ott a vizsgáztatás, esetleges konzultáció helyszínének egyeztetése szükséges az 
ajánlatkérővel, vagy nem online képzés esetén szintén az ajánlatadó által választott ajánlatkérővel egyeztetett helyszín. A helyi emberi 
erőforrás fejlesztési terv megvalósításához szakemberek kompetencia képzése valósul meg. Munkaszocializáció megszerzését segítő 
konstruktív és értékteremtő tevékenységek keretében képzések. Dombóváron az önálló életvitelre képessé tevő programok 
tekintetében lesz képzés, valamint szintén a városban szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés kerül megvalósítása a potenciális 
munkáltatók körében. A karakterkorlátra tekintettel a részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az alábbi képzési
és tréning szolgáltatások nyújtása az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Támogatási szerződés keretében 3 részben: 1. rész: Hátrányos 
helyzetű célcsoport képzései – Dombóvár Város Önkormányzata: Munkaszocializáció megszerzését segítő képzések – 61 fő - Dombóvár 
Önálló életvitelre nevelő képzés – 50 fő - Dombóvár Döbrököz Község Önkormányzata: Munkaszocializáció megszerzését segítő 
képzések – 25 fő - Döbrököz Lápafő Község Önkormányzata: Munkaszocializáció megszerzését segítő képzések – 2 fő - Szakcs Szakcs 
Község Önkormányzata: Munkaszocializáció megszerzését segítő képzések – 10 fő- Szakcs Várong Község Önkormányzata: 
Munkaszocializáció megszerzését segítő képzések – 2 fő- Szakcs 2. rész: Szakember célcsoport képzései – Dombóvár Város 
Önkormányzata: Kulturális rendezvény- és közösségszervező – 2 fő – egyeztetett helyszín Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény: Demencia gondozó – 10 fő – Dombóvári kihelyezett helyszín Diétás szakács – 1 fő – online, vagy egyeztetett helyszín 3. rész
: Tréningek – Dombóvár Város Önkormányzata: Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósításához szakemberek kompetencia 
képzése – 30 fő - Dombóvár Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések potenciális munkáltatóknak – 75 fő - Dombóvár 
Szervezet-fejlesztési képzés – 8 fő - Dombóvár Döbrököz Község Önkormányzata: Szervezet-fejlesztési képzés – 2 fő - Dombóvár 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény: Önkéntes koordinátori képzés – 30 fő - Dombóvár Önkéntes koncepció 
kidolgozása (tréning) – 30 fő - Dombóvár A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, 
valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák/oklevelek kiadásának időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát, melynek
záró időpontja 2020. 01. 31. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden 
esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -a kötelező
munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot. A közbeszerzés 
részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

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

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 12.194.000,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 24 hó Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben 
megfelel, az előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn,
az ajánlat érvényessé nyilvánítható.

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

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 5.852.966,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 48 hó Ajánlattevő ajánlata – a korábbi hiánypótlási és árindoklási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az 
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, ajánlattevő 
a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján utólagos igazolási kötelezettségének eleget tett, az ajánlat érvényessé nyilvánítható.

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 4.990.000,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 24 hó Ajánlattevő ajánlata – az árindoklási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes értékelés 
alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, ajánlattevő az utólagos 
igazolási kötelezettségének eleget tett, az ajánlat érvényessé nyilvánítható.

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

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

4A 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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

1 - Hátrányos helyzetű célcsoport képzéseiRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 4.990.000,- HUF Az MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. Ajánlatot tevő adta a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a 
hiánypótlás és árindokolás során csatolt dokumentumokra is - az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve 
szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint előírt utólagos igazolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ajánlattevő által megajánlott 
egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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. Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont 
esetében: „Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében 
előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 hó)” tartalmi elemeire vonatkozóan 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 (24 hó) 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. Ajánlatkérő a számítás képletébe akkor is 24 hónapot helyettesít be, ha ajánlattevő ennél magasabb 
igazolt ajánlatot tett.

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:

Szöveges értékelés:

624.400PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

527.360"Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

882.000OKT-FULL Tanácsadó Kft.

Szöveges értékelés:

1000.000MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 9.406.900,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 24 hó Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási és felvilágosítási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes 
értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlat 
érvényessé nyilvánítható.
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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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

2A szerződés száma:

2 - Szakember célcsoport képzéseiRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

dr. Sióréti Gabriella, 65095739-1-24, AF III.1.3.) M.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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 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 (HUF): 5.852.966,- HUF Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbbet követő legjobb ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a 
hiánypótlás és árindokolás során csatolt dokumentumokra is - az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve 
szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (6) 
bekezdése szerint előírt utólagos igazolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ajánlattevő által megajánlott 
egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

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

oktatói tevékenység, minőségbiztosítás, képzési dokumentáció elkészítése, lektorálás, catering, toborzás, terembérlés

ajánlattételkor nem ismert

Igen
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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 (HUF): 9.756.500,- HUF Az Eltan Képző Kft. Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a hiánypótlás során csatolt 
dokumentumokra is - az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint előírt utólagos 
igazolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár az adott
részre vonatkozó becsült értéket és fedezetet meghaladja, a pótfedezet rendelkezésre áll.

11422442203Eltan Képző Kft., 6000 Kecskemét, Kisfaludy Utca 3 II/6.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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. Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont 
esetében: „Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében 
előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 hó)” tartalmi elemeire vonatkozóan 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 (24 hó) 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. Ajánlatkérő a számítás képletébe akkor is 24 hónapot helyettesít be, ha ajánlattevő ennél magasabb 
igazolt ajánlatot tett.

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:

Szöveges értékelés:

1000.000Eltan Képző Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 9.756.500,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 18 hó Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási és felvilágosítási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes 
értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlat 
érvényessé nyilvánítható.

11422442203Eltan Képző Kft., 6000 Kecskemét, Kisfaludy Utca 3 II/6.

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:

képzés

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

3A szerződés száma:

3 - TréningekRész száma, elnevezése:

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

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, továbbá 
ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további hiánypótlást már elrendelni nem lehet, így a Kbt. 71. § (10)
bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat 
során. A Bíráló Bizottság Ajánlattevő ajánlata vonatkozásában korábbi ülésén az alábbi hiánypótlási kötelezettséget állapította 
meg: P.1./Ajánlattevő benyújtott ajánlata kizárólag az elektronikus űrlapokat, valamint a 8. sz. mellékletet, a szakember szakmai 
önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá ajánlattevő felnőttképzési engedélyét tartalmazza, egyéb iratot nem, 
így az Ajánlattételi felhívás V.2.) További információk pontjában megjelölt benyújtandó nyilatkozatokat nem tartalmazza. HP.1./ 
Fel kell kérni T. Ajánlattevőt, hogy az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően tegyen nyilatkozatot és nyújtsa be 
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 A Bíráló Bizottság megállapította, hogy 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás II. P.1./ – HP.1./ pontjában előírt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, ajánlata nem 
felel meg az Ajánlati 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.

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:

Igen
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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. Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont 
esetében: „Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében 

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:

Szöveges értékelés:

548.320PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

806.640OKT-FULL Tanácsadó Kft.

Szöveges értékelés:

1000.000MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 9.818.000,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 24 hó Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási és felvilágosítási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes 
értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlat 
érvényessé nyilvánítható.

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

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 5.637.900,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 48 hó Ajánlattevő ajánlata – a korábbi hiánypótlási és árindoklási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az 
előzetes értékelés alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlat 
érvényessé nyilvánítható.

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF): 4.275.000,- HUF 2. Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában alpontban előírt alk köv igazolására 
bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 
hó): 24 hó Ajánlattevő ajánlata – az árindoklási dokumentációval együttesen - az Ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, az előzetes értékelés 
alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlat érvényessé 
nyilvánítható.

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

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget, továbbá 
ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján további hiánypótlást már elrendelni nem lehet, így a Kbt. 71. § (10)
bekezdése szerinti rendelkezést alkalmazva a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt vehette figyelembe a bírálat 
során. A Bíráló Bizottság Ajánlattevő ajánlata vonatkozásában korábbi ülésén az alábbi hiánypótlási kötelezettséget állapította 
meg: P.1./Ajánlattevő benyújtott ajánlata kizárólag az elektronikus űrlapokat, valamint a 8. sz. mellékletet, a szakember szakmai 
önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá ajánlattevő felnőttképzési engedélyét tartalmazza, egyéb iratot nem, 
így az Ajánlattételi felhívás V.2.) További információk pontjában megjelölt benyújtandó nyilatkozatokat nem tartalmazza. HP.1./ 
Fel kell kérni T. Ajánlattevőt, hogy az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően tegyen nyilatkozatot és nyújtsa be 
megfelelően kitöltve a következőket: - 3. számú melléklet – Egyösszegű nettó ajánlati ár bontása (fel kell hívni Ajánlattevő 

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

Innopod Solutions kft., 14490772-2-43. AF III.1.3.) M.1./, dr. Sióréti Gabriella, 65095739-1-24, AF III.1.3.) M.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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 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:

Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a 
legkedvezőbbet követő legjobb ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a hiánypótlás és árindokolás során csatolt 
dokumentumokra is - az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint előírt utólagos 
igazolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült 
értéket és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

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

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft. Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 
alapján a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a hiánypótlás és árindokolás során csatolt dokumentumokra
is - az Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes 
mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint előírt utólagos igazolási kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tett. Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár a becsült értéket és a rendelkezésre álló 
fedezetet nem haladja meg.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-24 hó)” tartalmi elemeire vonatkozóan 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 (24 hó) 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. Ajánlatkérő a számítás képletébe akkor is 24 hónapot helyettesít be, ha ajánlattevő ennél magasabb 
igazolt ajánlatot tett.

oktatói tevékenység, minőségbiztosítás, képzési dokumentáció elkészítése, lektorálás, catering toborzás, terembérlés

Ajánlattételkor még nem ismert
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Az összegezést az EKR-ben ellenjegyzéssel ellátta dr. Turi Ákos FAKSZ 00416

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:

2019.03.04Lejárata:2019.02.22Kezdete:

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:

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 - A Bíráló Bizottság megállapította, 
hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás III. P.1./ – HP.1./ pontjában előírt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, 
ajánlata nem felel meg az Ajánlati 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.

2019.02.22

2019.02.22




