„MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS FELADATÍRÓI ÉS NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐI KAPACITÁS BESZERZÉSÉRE A TÁMOP-3.1.809/1-2010-0004 KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL”

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Digitally
signed by CEU
TENDER Kft.
Date:
2014.02.18
15:35:30
+01'00'

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Megbízási keretszerződés feladatírói és nemzetközi szakértői kapacitás beszerzésére a
TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 kiemelt projekt keretein belül”
Az ajánlattevő – nyertessége esetén - a szakértői tevékenységet az eseti megbízások
alapján, annak tárgya és feltételei szerint az alábbi szakértői területeken vállalja ellátni:
-

Feladatíró (természettudomány mérési terület)

-

Vezető tantárgyi szakértő (magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy)

-

Tételkészítő (magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy)

-

Nyelvi lektor (magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy)

-

Szakmai lektor (magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy)

-

Csúcslektor (magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy)

-

Vezető tantárgyi szakértő (matematika vizsgatárgy)

-

Tételkészítő (matematika vizsgatárgy)

-

Nyelvi lektor (matematika vizsgatárgy)

-

Szakmai lektor (matematika vizsgatárgy)

-

Csúcslektor (matematika vizsgatárgy)

-

Vezető tantárgyi szakértő (történelem vizsgatárgy)

-

Tételkészítő (történelem vizsgatárgy)

-

Nyelvi lektor (történelem vizsgatárgy)

-

Szakmai lektor (történelem vizsgatárgy)

-

Csúcslektor (történelem vizsgatárgy)

-

Ábra- és térképrajzoló (történelem vizsgatárgy)

-

Vezető tantárgyi szakértő (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Tételkészítő (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Nyelvi lektor (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Szakmai lektor (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Csúcslektor (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Felolvasó (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Stúdiómunkás (angol nyelv vizsgatárgy)

-

Vezető tantárgyi szakértő (német nyelv vizsgatárgy)

-

Tételkészítő (német nyelv vizsgatárgy)

-

Nyelvi lektor (német nyelv vizsgatárgy)
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-

Szakmai lektor (német nyelv vizsgatárgy)

-

Csúcslektor (német nyelv vizsgatárgy)

-

Felolvasó (német nyelv vizsgatárgy)

-

Stúdiómunkás (német nyelv vizsgatárgy)

-

Nemzetközi EQF szakértő

A keretszerződést ajánlatkérő összesen bruttó 13.500.000 Ft értékben kívánja
megkötni, amelytől ajánlatkérő legfeljebb -30%-kal eltérhet. 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
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:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra)
és közzétételének/megküldésének napja:
Ajánlatkérő 2013. december 20. 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):
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1. Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Hálózati Tudás Terjesztéséért
Programiroda Alapítvány (HTTP
Alapítvány)
1123 Budapest, Csörsz u. 45.

Önálló Ajánlattevő

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

13.300.008,- HUF

2. Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Mondolat Iroda Kft.
1118 Budapest, Ménesi út 98. fszt. 1.

Önálló Ajánlattevő

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

13.435.810,- 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:
QUALITAS T&G KFT.
6728 SZEGED, ALKOTMÁNY U. 104.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 98. § (3) bekezdése értelmében:
(3) A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a
végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás
befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok,
amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna
pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján értékeli.
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A 2014. február 3. napján tartott tárgyalási jegyzőkönyv a végleges ajánlattal szemben
az alábbi tartalmi követelményt támasztotta.
A végleges ajánlat kötelező tartalmi elemei:
 felolvasólap
 részletes árajánlat
 szakemberek összefoglaló táblázata
Ajánlatkérő a szükséges iratmintákat megküldi az ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő végleges ajánlatot nem nyújtott be, erre tekintettel ajánlati kötöttsége a Kbt.
96. § (4) bekezdése alapján az eredeti ajánlatában foglalt megajánlása tekintetében jött
létre.
Az ajánlat nem felel meg a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori
tartalmának, mert nem tartalmazza a szakemberek összefoglaló táblázatot a tárgyalási
jegyzőkönyvben foglalt felhívásnak megfelelően.
Kérjük, szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani a szakemberek összefoglaló
táblázatot a tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt felhívásnak megfelelően.
Ajánlattevő hiánypótlási dokumentuma 4. oldalán csatolta a szakemberek
összefoglaló táblázatát a tárgyalási jegyzőkönyvben és a hiánypótlási felhívásban
foglaltakkal összhangban. A beérkezett hiánypótlást a bírálóbizottság elfogadta, az
ajánlat e tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció tárgyalások
befejezésekori tartalmának.
A bírálóbizottság egyidejűleg rögzíti, hogy ajánlattevő 2014. február 13. napján
benyújtott hiánypótlási dokumentumának 1-2. oldalán új felolvasólapot csatolt,
melyben módosította az ajánlati ár tekintetében tett megajánlását.
A Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja értelmében:
(7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) [ …]
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés
feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
A Kbt. 67. § (9) bekezdése értelmében:
(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a
felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3)
vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást,
felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben te ljesítették,
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat)
lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Tekintettel arra, hogy a QUALITAS T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. hiánypótlás
keretében benyújtott, módosított megajánlást tartalmazó felolvasólapja a Kbt. 67.
§ (7) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés nyilvánvaló sérelmét
eredményezte,
a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
D.489/35/2012.
számú
határozatában az ajánlati kötöttség megsértése kapcsán kifejtett indokolására is
tekintettel az ajánlat Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve,
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Hálózati Tudás Terjesztéséért
Programiroda Alapítvány (HTTP
Alapítvány)
1123 Budapest, Csörsz u. 45.

Önálló Ajánlattevő

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

13.300.008,- HUF

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, és szakmai szempontból is megfelelő,
érvényes ajánlatot a Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (HTTP
Alapítvány) (1123 Budapest, Csörsz u. 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: 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. február 19.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2014. február 28.
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16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014. február 18.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2014. február 18.
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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