„AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT ÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 KIEMELT
PROJEKT KERETÉBEN ”

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Digitally signed
by CEU TENDER
Kft.
Date: 2014.09.17
17:30:53 +02'00'

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Az érettségi vizsgához kapcsolódó feladatírás megvalósítása a TÁMOP-3.1.8-09/1-20100004 kiemelt projekt keretében”
Az Ajánlattevő feladata 17 vizsgatárgyból összesen 1700 db, az érettségi
vizsgakövetelményeknek
megfelelő
feladat
készítése
az
írásbeli
vizsgarész
feladatsoraihoz. Az Ajánlattevőnek az 1700 feladatot vizsgatárgyanként és
feladattípusonként az alábbi bontás szerint kell elkészítenie:

matematika

összes
feladatok
száma
150

90

40

történelem

150

100

50

informatika

150

150

biológia

150

150

földrajz

150

150

fizika

150

90

30

100

60

40

50

50

Vizsgatárgy

kémia
magyar
nyelv
irodalom
angol nyelv

és

100

1. típusú
feladatok
száma

2. típusú
feladatok
száma

3. típusú
feladatok
száma
20

100

100

100

100

rajz és vizuális kultúra
100
mozgóképkultúra
és
50
médiaismeret
francia nyelv
50

100

német nyelv

30

50
50

olasz nyelv

50

50

művészettörténet

50

50

spanyol nyelv

50

50

orosz nyelv

50

50

A részletes követelményeket a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén
megalapozó körülmények ismertetése:
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A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot.
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:
Ajánlatkérő 2014. augusztus 21. napján küldte meg ajánlattételi felhívását az
ajánlattételre felkért három gazdasági szereplő részére.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
igen
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 (három) 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 adatai:
Ajánlattevő neve, székhelye
Önálló Ajánlattevő

Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda
Alapítvány (HTTP Alapítvány)
1123 Budapest, Csörsz utca 45.

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
21 250 000 HUF
(tárgyi adómentes
tevékenységként)

Ajánlati ár, bruttó (HUF)

2. Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve, székhelye
Önálló Ajánlattevő

Observans Képzési Szolgáltató Kft.
2013 Pomáz, Török u. 29.

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
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Ajánlati ár, bruttó (HUF)

26 950 000 HUF

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
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:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

TOPSEC INFORMATIKAI ÉS OKTATÁSI KFT.
1088 BUDAPEST, MÚZEUM UTCA 5. FSZT. 5.
A hiánypótlási felhívás értelmében:
„1. Az ajánlattételi felhívás 25.11. pontja értelmében:
Ajánlattevők a felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont
M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kr. 16. § (5) bekezdés szerinti
nyilatkozatot/igazolást és a nyilatkozatok/igazolások egyértelmű
beazonosíthatóságához
egy
jelentkezői
referenciaösszesítő
nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:
 A referencia-összesítő nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott
teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett szolgáltatás rövid
ismertetését, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint
az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás/nyilatkozat
található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági
előírásoknak megfelelő számú referenciákra.
 A
referenciaigazolás/nyilatkozat
minimális
tartalmi
követelményei:
o a teljesítés ideje, a kezdési és befejezési határidő pontos
(naptári napban megadott) megjelölésével,
o a szerződést kötő másik fél és a felvilágosítást adó
személy neve és telefonszáma,
o a szolgáltatás tárgya
o az ellenszolgáltatás összege
o nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
1.1. Az ajánlat hiányos, mert az ajánlattevő által az ajánlat 20. oldalán csatolt
referenciaösszesítő nyilatkozat kitöltetlen, az nem tartalmazza a felhívás idézett
pontjában felsoroltakat, kizárólag az oldalszámra történő utalást.
Kérjük, szíveskedjen pótolni a hiányt, azaz olyan referenciaösszesítő
nyilatkozatot benyújtani, mely a felhívás idézett 25.11 pontjában előírt tartalmi
követelményeknek megfelel.”
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Az ajánlattevő a megadott határidőre nem teljesített hiánypótlást. Eredeti
ajánlata nem felel meg a felhívás 25.11. pontjában meghatározott
követelményeknek, erre tekintettel ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen.
„1.2. Az ajánlat hiányos továbbá, mert az ajánlat 21. oldalán található 310/2011.
(XII.23.) Korm.rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti referencianyilatkozat nem
került kitöltésre.
Kérjük, szíveskedjen hiánypótlás keretében a felhívás 14.2.1 M.1 szerinti
alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolni, azaz a 310/2011.
(XII.23.) Korm.rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti referencianyilatkozatot – vagy
igazolást - csatolni.”
Az ajánlattevő a megadott határidőre nem teljesített hiánypótlást, erre tekintettel
a felhívás 14.2.2. M.1. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassága nem
megállapítható. A Kbt. 98. § (2) bekezdése értelmében:
„[…] Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné
kell nyilvánítani, ha az ajánlattevő nem felel meg - vagy nem állapítható meg,
hogy megfelel-e - a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha
az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során
vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére.”
A fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
„2. Az ajánlattételi felhívás 14.2.1. M.2 pontja értelmében:
M.2. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandó a szakmai tapasztalatot
ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint
a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok)
egyszerű másolata. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges,
illetőleg
ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 17. § (6) bekezdése
alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. A
szakemberek név szerint megnevezése ez utóbbi esetben is szükséges!
Az ajánlat hiányos, mert ajánlattevő az előírt alkalmassági feltétel igazolására
benyújtott 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja
szerinti nyilatkozatát kitöltetlenül csatolta, abban a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek nem kerültek megjelölésre.
Kérjük, szíveskedjen hiánypótlás keretében a felhívás 14.2.1 M.2 szerinti
alkalmassági követelményeknek való megfelelést – a felhívás 14.2.1. M.2
pontjában, illetőleg a felhívás 25.12. pontjában meghatározott módok
valamelyike útján – igazolni.”
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Az ajánlattevő a megadott határidőre nem teljesített hiánypótlást, erre tekintettel
a felhívás 14.2.2. M.2. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassága nem
megállapítható. A Kbt. 98. § (2) bekezdése értelmében:
„[…] Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné
kell nyilvánítani, ha az ajánlattevő nem felel meg - vagy nem állapítható meg,
hogy megfelel-e - a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha
az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során
vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére.”
A fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve,
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

címe, az

Ajánlattevő neve, székhelye
Önálló Ajánlattevő

Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda
Alapítvány (HTTP Alapítvány)
1123 Budapest, Csörsz utca 45.

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
21 250 000 HUF
(tárgyi adómentes
tevékenységként)

Ajánlati ár, bruttó (HUF)

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Hálózati Tudás
Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (HTTP Alapítvány) (1123 Budapest, Csörsz
utca 45.) ajánlattevő nyújtotta be.
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),
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

amely(ek)nek

teljesítéséhez

az

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
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:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
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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:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2014. szeptember 18.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2014. szeptember 29.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014. szeptember 17.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2014. szeptember 17.
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:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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