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1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Idegen nyelvű szakirodalom fordítására, valamint a fordított anyagok felhasználói jogai
megszerzésére vonatkozó keretmegállapodás a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 azonosító
számú „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt uniós
projekt keretében”
Jelen beszerzés célja, hogy a releváns nemzetközi tapasztalatok közkinccsé tételével
támogassa a köznevelés különböző színterein, feladatellátó helyein dolgozó
munkatársak napi munkáját.
Feladatok:
-

idegen nyelvű szakirodalom hiteles fordítása,

a fordított anyagok felhasználói jogainak átadása az Ajánlatkérő részére,
amennyiben azzal Ajánlatkérő nem rendelkezik,
-

a fordított művek szakmai szerkesztésére, nyelvi lektorálása,

tematikus kiadványok szerkesztése több akár különböző nyelvű szaktudományos
cikk fordításából.
az általa lefordított mű szakmai bemutatása, prezentálása konferenciákon,
workshopokon.
Ajánlatkérő keretmegállapodást összesen bruttó 31 650 000
harmincegymillió-hatszázötvenezer forint keretösszegre köti.

Ft,

azaz

bruttó

A feladatok részletes meghatározását az 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 Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti keretmegállapodást köt.
A legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevők keretszáma, a Kbt. 109. § (3) bekezdése
szerint: 7 ajánlattevő.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén
megalapozó körülmények ismertetése:

az eljárás alkalmazását

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:
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra)
és közzétételének/megküldésének napja:
Ajánlatkérő 2015. július 15. napján küldte meg ajánlattételi felhívását az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők 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):
2 (két) 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):
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató
Kft.

Címe (székhelye)

6728 Szeged, Alkotmány u. 104.

Ajánlati ár (bruttó HUF/ív)

925 000 Ft/ív

Ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát és a kizáró okok hatálya alá nem tartozását
megfelelően igazolta.

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve
Címe (székhelye)

Etanulás Módszertani Kutató Intézet
Nonprofit Kft.
6710 Szeged, Mikes Kelemen u. 16.

Ajánlati ár (bruttó HUF/ív)

1 004 570 Ft/ív

Ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát és a kizáró okok hatálya alá nem tartozását
megfelelően igazolta.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
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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:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve,
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

címe, az

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató
Kft.

Önálló Ajánlattevő neve
Címe (székhelye)

6728 Szeged, Alkotmány u. 104.

Ajánlati ár (bruttó HUF/ív)

925 000 Ft/ív

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Etanulás Módszertani Kutató Intézet
Nonprofit Kft.

Önálló Ajánlattevő neve
Címe (székhelye)

6710 Szeged, Mikes Kelemen u. 16.

Ajánlati ár (bruttó HUF/ív)

1 004 570 Ft/ív

A beérkezett érvényes ajánlatok száma (2) nem haladja meg a legkedvezőbb ajánlatot
tevő ajánlattevők felhívásban rögzített keretszámát (7).
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:
Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: nincs ilyen
Etanulás Módszertani Kutató Intézet Nonprofit Kft.: idegen nyelvű szakirodalom
hiteles fordítása; a fordított művek szakmai szerkesztése, nyelvi lektorálása
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:
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Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: nincs ilyen
Etanulás Módszertani Kutató Intézet Nonprofit Kft.: nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 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:
Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: nincs ilyen
Etanulás Módszertani Kutató Intézet Nonprofit Kft.: nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015. augusztus 28.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015. szeptember 7.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2015. augusztus 27.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2015. augusztus 27.
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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