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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:

1A szerződés száma:

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:

2018.09.17

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

Dombóvár Város Önkormányzata részére, szaktudás hiány pótlására 2 fő képzése Minőségirányítás a könyvtárban képzés 120 órában.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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) 376.000,- HUF Ajánlattevő ajánlata 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 
ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, egyetlen érvényes ajánlatot a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

15336158203Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák Tere 8.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1 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. 2. értékelési 
részszempont: 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.

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:

43025

Szöveges értékelés:

1000.000Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme: 376.000,- HUF Vizsgált 
ajánlati elem: 376.000,- HUF Ajánlattevő kapott pontszáma a dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 376.000/ 
376.000x (10-0) + 0 = 10,000 pont 2. értékelési részszempont: Személyi állomány szakmai tapasztalata 2.1. 1 fő oktató 
szakember felnőttképzési oktatásban szerzett szakmai tapasztalata Ajánlattevő ajánlata: 36 hónap 10 pont 2.2. szakember 
rendelkezik szakmai vizsgáztatásban szerzett tapasztalattal igen/nem Ajánlattevő ajánlata: nem 0 ÖSSZESEN 10 Közbeszerzési 
dokumentum a következőt tartalmazza: „A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap” Ajánlattevő kapott pontszáma a 
dokumentációban megadott pontozási rendszer alapján: 10,000 pont (10/ 10 x (10-0) + 0 = 10,000 pont) Ajánlattevő ajánlata 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 ajánlata a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet nem haladja meg.

15336158203Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák Tere 8.

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:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.11Lejárata:2018.10.01Kezdete:

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 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. Ajánlatkérő hiánypótlásra szólította fel Ajánlattevőt az alábbiak szerint: „P.1./Ajánlattevő az ajánlat 9-11. oldalán csatolta 
szakmai önéletrajzát. Ajánlattevő nem az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott nyilatkozatminták között elhelyezett 
önéletrajzmintát töltötte ki, a csatolt dokumentumból pedig nem állapítható meg a felolvasó lapon tett megajánlás a 2. értékelési
részszempont alpontjai tekintetében. A Közbeszerzési dokumentum II.12. pontja a 2. értékelési részszempont tekintetében az 
alábbiakat tartalmazza: „Az ajánlattevők - figyelemmel a felhívás II.2.5) pont (értékelési szempontok)2. értékelési 
részszempontra, „Személyi állomány szakmai tapasztalat” már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: A 
szakemberek felnőttképzési oktatásban szerzett szakmai tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: - 
szakmai tapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben – a 
szakember jelenlegi munkahelyét is (már az ajánlatban köteles Ajánlattevő benyújtani, a Felolvasólapon tett megajánlás 
alátámasztására a 2. értékelési részszempont tekintetében!); Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan 
részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás, azaz adja meg a 
korábbi, felnőttképzési oktatásban végzett munkák kezdési és befejezési időpontját is – év/hónap pontossággal, továbbá, hogy 
szakmai vizsgáztatásban rendelkezik-e a szakember tapasztalattal.” Ajánlattevő által csatolt önéletrajz korábbi projekteket (
oktatásokat) nem mutat be, így a kezdési és befejezési hónap sem került feltüntetésre, továbbá nem tartalmaz adatot a 
vizsgáztatási tapasztalat vonatkozásában. HP.1./ Fel kell kérni Ajánlattevőt, hogy a hiánypótlás keretében nyújtsa be kiegészített 
tartalmú szakmai önéletrajzát melyben feltünteti a korábbi, felnőttképzési oktatásban végzett munkák kezdési és befejezési 
időpontját is – év/hónap pontossággal, valamint a vizsgáztatás vonatkozásában szerzett szakmai tapasztalatát a felolvasó lapon 
tett megajánlás alátámasztására!” Ajánlattevő a fentieknek nem tett eleget, nem nyújtott be hiánypótlási dokumentációt. A 
közbeszerzési dokumentum a következőket tartalmazza: „Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel 
csatolják, amelyből egyértelműen kiderül a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás, azaz adja meg a korábbi, felnőttképzési
oktatásban végzett munkák kezdési és befejezési időpontját is – év/hónap pontossággal, továbbá, hogy szakmai vizsgáztatásban 
rendelkezik-e a szakember tapasztalattal.” A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás I. P.1./ – HP.1
./ pontjában előírt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, Ajánlatában pedig a felolvasó lapon a 2. értékelési 
részszempont alszempontjaira tett meg megajánlásokat Ajánlattevő nem támasztotta alá dokumentummal, 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 a Bíráló Bizottság javasolta 
az Ajánlatkérő döntéshozója felé, hogy Controll Holding Tanácsadó Zrt. ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján.

12607123243Controll Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1124 Budapest, Fürj Utca 18

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:

2018.10.01
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.01 16:00:57 Turiakos

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

2018.10.01




