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

Digitally signed
by CEU TENDER
Kft.
Date:
2014.05.05
10:32:02 +02'00'

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

„Vizsgáztatói multiplikátorképzések (11 vizsgatárgy) anyagának elkészítése, a képzések
pedagógus továbbképzésként történő akkreditálásához szükséges dokumentáció
elkészítése, valamint a képzések lebonyolítása a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004
azonosító számú projekt keretében”
Vizsgáztatói multiplikátorképzések (11 vizsgatárgy) anyagának elkészítése, a képzések
pedagógus továbbképzésként történő akkreditálásához szükséges dokumentáció
elkészítése, valamint a képzések lebonyolítása a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004
azonosító számú projekt keretében
A képzés fejlesztésének célja 11 érettségi vizsgatárgy esetében a vizsgáztató
pedagógusok képzési anyagának összeállítása, illetve a felkészítésüket végző képzők
képzése, egy szintén a fejlesztés során kialakításra kerülő képzési anyag segítségével.
A kutatás közvetlen célcsoportját az érettségin vizsgáztató pedagógusok és az őket
felkészítő képzők alkotják, közvetett célcsoportját pedig az érettségi vizsgáztatásban
részt vevő kormányhivatalok, az Oktatási Hivatal, valamint az érettségi vizsgákon részt
vevő tanulók képezik.
Az Ajánlattevő 11 érettségi vizsgatárgy esetében újítja meg a vizsgáztatói képzéseket.
Ennek során képzéseket fejleszt a vizsgáztatók, valamint az őket képzők képzéséhez és
vizsgatárgyanként 20 képzőt felkészít a vizsgáztató pedagógusok képzésére. A fejlesztés
az alábbi vizsgatárgyakra vonatkozik:


magyar nyelv és irodalom,



matematika,



történelem,



angol nyelv,



német nyelv,



biológia,



fizika,



földrajz,



kémia,



informatika,



testnevelés

Az érettségi vizsgáztatók felkészítéséhez vizsgatárgyanként 30 órás képzési anyag
összeállítására van szükség, a képzési anyagoknak az érvényes vizsgaszabályzat
(100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet) és a vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményei és
vizsgaleírásai (40/2002. (V. 24.) OM rendelet) alapján kell készülniük. A képzésnek
mindkét vizsgaszint vizsgáztatási módszertanára fel kell készítenie. A 30 órás képzésen
belül a minden tárgyra vonatkozó közös jogi elemeket – amely a teljes képzésből 4 órát
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vesz igénybe – az Oktatási Hivatal készíti el, a képzés fennmaradó 26 órányi anyagának
kidolgozása az Ajánlattevő feladata.
Az érettségi vizsgáztatókat képzők 30 órás képzési anyagát úgy kell összeállítani, hogy
felkészítse a képzőket a vizsgáztatói képzések megtartására. Ennek megfelelően, a
képzők képzési anyagát – a vizsgáztatói képzéshez hasonlóan – vizsgatárgyanként kell
összeállítani, az érvényes vizsgaszabályzat, illetve a vizsgatárgy részletes
vizsgakövetelményei és vizsgaleírásai alapján. A képzőknek a 30 órás képzés során a
vizsgáztatói képzési anyag mellett a képzések módszertanát is el kell sajátítaniuk.
Mind a vizsgázatói képzés, mind pedig a képzők képzése akkreditált képzés, ezért a
fejlesztés során az Ajánlattevő feladata mindkét képzés esetében a képzési anyag mellett
az akkreditációhoz szükséges dokumentáció összeállítása is.
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 az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése:
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):
1 (egy) 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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Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Önálló Ajánlattevő

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
30 429 200 HUF

Ajánlati ár (bruttó HUF)

10. oldal – 20. oldal

Erőforrásterv:

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Az értékelés
A részszempontok Értékelési
Értékelési pontszám
részszempontjai
súlyszámai
pontszám
és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (bruttó HUF)
60
100,00
6000,00
2. Erőforrásterv
40
100,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként

4000,00
10000,00

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa valamennyi részszempont
esetében 1 pont, a felső határ 100 pont. Az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb
ajánlati elem kapja a magasabb pontszámot.
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:
Az értékelés módszere:
1. Ajánlati ár (bruttó HUF):
Az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlati elem (azaz a legalacsonyabb
ajánlati ár) a maximális pontszámot (100) kapja, a többi ajánlat a legkedvezőbb árhoz
viszonyított eltérés arányában kevesebb pontot kap (fordítottan arányosítás) az alábbi
képlet alapján:
A legjobb
P = -------------- ( P
A vizsgált
Ahol:

max

–P

min)

+ P min

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
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Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. Erőforrásterv
Erőforrásterv minimális tartalmi követelménye:
2.1.

Ajánlattevőnek
az
erőforrástervben
a
feladatleírásban
meghatározott
feltételeknek való maradéktalan megfelelést alátámasztva, részletesen és
körültekintően kell bemutatni minden egyes, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember tevékenységét, a tevékenység ütemezését.

2.2.

Ajánlattevőnek az erőforrástervben ismertetnie kell az egyes szakemberek
leterheltségét, dolgozik-e más projektben, hány százalékban, milyen
időtartamban tud ezen projekttel foglalkozni (szakértői napokra vetítve).

2.3.

Az erőforrás tervben részletesen ismertetni kell a megvalósítás erőforrásra
visszavezethető kockázatait és azok kezelésére is javaslatokat kell tenni.

Amennyiben az erőforrás terv tartalmi elemei közül bármely is hiányzik, úgy az ajánlat a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A fenti tartalmi követelmények alapján összeállított erőforrásterv értékelése pontozással
történik, az alábbiak szerint:
megfelelő
1
erőforrásterv
pont
1.1.

Ajánlattev
őnek
az
erőforráste
rvben
a
feladatleír
ásban
meghatáro
zott
feltételekn
ek
való
maradékta
lan
megfelelés
t
alátámasz
tva,
részletese
n
és
körültekin
tően kell
bemutatni
minden
egyes,
a
teljesítésb
e bevonni
kívánt
szakember
tevékenys
égét,
a

jó
3
erőforrásterv
pont

Ajánlattevő
bemutatja
az
összes
bevonni
Ajánlattevő
kívánt szakember
bemutatja az tevékenységét és a
összes
tevékenység
bevonni
ütemezését
és
kívánt
megmutatja, hogy
szakember
a
tervezett
tevékenységét tevékenységek,
és
a valamint
az
tevékenység
ütemezés
ütemezését.
összhangban
vannak
a
feladatleírásban
foglaltakkal.
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kiváló
6 erőforrásterv pont

Ajánlattevő bemutatja az
összes bevont szakember
tevékenységét
és
a
tevékenység ütemezését
és megmutatja, hogy a
tervezett tevékenységek,
valamint az ütemezés
összhangban
van
a
feladatleírásban
foglaltakkal.
Ajánlattevő megmutatja
a
bevonni
kívánt
szakemberek
megfelelőségét
a
hozzájuk
rendelt
feladatok elvégzésére.
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tevékenys
ég
ütemezésé
t.
1.2.
Ajánlattev
őnek
az
erőforráste
rvben
ismertetni
e kell az
egyes
szakember
ek
leterheltsé
gét,
dolgozik-e
más
projektben
,
hány
százalékba
n, milyen
időtartam
ban
tud
ezen
projekttel
foglalkozni
(szakértői
napokra
vetítve).
1.3.
Az
erőforrás
tervben
részletesen
ismertetni kell
a
megvalósítás
erőforrásra
visszavezethet
ő kockázatait
és
azok
kezelésére is
javaslatokat
kell tenni.

Ajánlattevő összes
Ajánlattevő
bevonni
kívánt
bemutatja az szakember
összes
vonatkozásában a
bevonni
szakemberhez
kívánt
rendelt
szakember
tevékenységek és
leterheltségét, ütemezés szerint
dolgozik-e
mutatja
be
a
más
szakember
projektben,
leterheltségét,
hány
dolgozik-e
más
százalékban,
projektben, hány
milyen
százalékban,
időtartamban milyen
tud ezzel a időtartamban tud
projekttel
az
adott
foglalkozni.
tevékenységgel
foglalkozni.

Ajánlattevő
összes
bevonni
kívánt
szakember
vonatkozásában
a
szakemberhez
rendelt
tevékenységek
és
ütemezés szerint mutatja
be
a
szakember
leterheltségét, dolgozik-e
más projektben, hány
százalékban,
milyen
időtartamban
tud
az
adott
tevékenységgel
foglalkozni
és
megmutatja,
hogy
a
szakemberek
rendelkezésre
állása
biztosítja a feladatok
magas
színvonalú
ellátását.

Ajánlattevő
részletesen
ismerteti
a
megvalósítás
erőforrásra
visszavezethető
kockázatait
és
azok kezelésére is
javaslatokat tesz,
valamint
megmutatja, hogy
a javaslatok a
projekt
keretei
között
kivitelezhetők.

Ajánlattevő
részletesen
ismerteti a megvalósítás
erőforrásra
visszavezethető
kockázatait,
azok
nagyságát és hatását és
javaslatokat
tesz
a
kockázatok kezelésére is,
valamint
megmutatja,
hogy a javaslatok a
projekt keretei között
kivitelezhetők.

Ajánlattevő
részletesen
ismerteti
a
megvalósítás
erőforrásra
visszavezethet
ő kockázatait
és
azok
kezelésére is
javaslatokat
tesz.

Az értékelési részszempont tekintetében legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő a
maximális pontszámot (100) a többi ajánlattevő a legkedvezőbbtől való eltérés
arányában arányosan kevesebb pontszámot kap:
A vizsgált
P = -------------- ( P
A legjobb

max

–P

min)

+ P min
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Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legmagasabb pontszámot kapott erőforrásterv pontszáma
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban szereplő erőforrásterv pontszáma
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Ajánlati ár (bruttó HUF)

30 429 200 HUF

Az összességében legelőnyösebb és szakmai szempontból is megfelelő, érvényes
ajánlatot – egyben egyedüli érvényes ajánlatot - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 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:
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A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja értelmében a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzített
tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, figyelemmel arra, hogy a
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja értelmében a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzített
tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, figyelemmel arra, hogy a
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014. április 30.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2014. május 5.
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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