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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Személyszáll. (leválaszt) EFOP-3.1.5-16-2016-00001Közbeszerzés 
tárgya:
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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

Személyszállítási szolg. beszerzése tanulói programokhoz az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt 
keretében. A beszerzett belföldi buszos – különcélú – személyszállítási szolgáltatás igénybevételével a Projektbe bevont oktatási 
intézmények tanulóinak (6-18 év között) és pedagógusainak eljuttatása intézményen kívüli szabadidős és közösségi programokra, 
melyek révén erősödik az iskola esélyteremtő, befogadó szerepe és hátránykompenzációs képessége. Célcsoport: • a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók által érintett köznevelési intézmények; • intézményi pedagógusok; • intézményi tanulók; • tanulók szülei és 
családjuk. Feladatok: Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérőnél eseti jelleggel 
felmerülő belföldi buszos személyszállítási igények kielégítése (tervezetten 12.426 fő utaztatása jellemzően a kiindulási helyszín 150 
km-es körzetében) legfeljebb nettó 23.500.000,- Ft, keretösszegig az alábbi szállítandó személyek száma szerinti buszkategóriák 
valamelyikével: • 1. kategória: 9-18 ülőhellyel rendelkező kisbusz (autóbuszvezető nélkül számítva) • 2. kategória: 19-40 ülőhellyel 
rendelkező midi busz (autóbuszvezető nélkül számítva) • 3. kategória: 41-49 ülőhellyel rendelkező nagy busz (autóbuszvezető nélkül 
számítva) Ajánlatkérő az 1. buszkategóriát várhatóan 82 alkalommal, a 2. buszkategóriát 120 alkalommal, a 3. buszkategóriát 150 
alkalommal tervezi igénybe venni. A szerződés időtartama alatt összesen tehát 352 utazási alkalom tervezett különböző kategóriájú 
buszokkal, ami alkalmanként megtett 150 km úttal számolva összesen 52.800 km utat jelent. A tervezett kiindulási településeket a 
Műszaki specifikáció 1. sz. melléklete tartalmazza. Nyertes AT köteles kifogástalan műszaki és esztétikai állapotú, kívül és belül 
takarított, a műszaki, a környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő gépjárművel teljesíteni a megrendelt csoportos
személyszállítási szolgáltatást. Valamennyi teljesítéshez igénybe vett busznak távolsági kialakítású különcélú autóbusznak (turista 
busz) kell lennie, ettől eltérő – különösen a városi felhasználásra szánt autóbusz – nem használható. A teljesítéshez igénybe vett 
gépjárműnek minden esetben rendelkeznie kell használatra alkalmas fűtő-, illetve klímaberendezéssel. Nyertes AT köteles a 
mindenkori hatályos vonatkozó rendeletek előírásainak, különösen a közúti közlekedés szabályainak, a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló jogszabályoknak megfelelően nyújtani a szolgáltatást, különös tekintettel az alábbiakra: - AT vállalja a 
mindenkori hatályos jogszabályokban – különös tekintettel az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rend., valamint a 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rend. von. rendelkezéseiben - előírt, gyermekszállításhoz szüks. járművek és hatósági engedélyek biztosítását. - Az AT által 
használni kívánt jármű rendelkezik a mindenkori hatályos jogszabályok – különös tek. az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes r. von. 
pontjai – különösen a 20. §-ban és a 48- §-ban meghatározottak alapján –, valamint a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. von. rendelkezései – 
különösen a 80-81. §-ban, ill. a 15. sz. mell.-ben megfogalmazott leírások – alapján a gyermekszállításhoz szüks. biztonsági 
felszerelésekkel. - Nyertes AT az autóbusz elején és hátulján köteles elhelyezni jól látható/olvasható módon a „GYERMEKSZÁLLÍTÁS” 
feliratot. - AT vállalja a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, az autóbusz műszaki, biztonsági és 
környezetvédelmi követelményeire vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályi előírások betartását, rendszeres ellenőrzését a 
szerződés teljes ideje alatt. A Projekt jelenleg tervezett záró időszaka: 2020. szeptember 30. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 
29.845.000,- Ft, (nettó 23.500.000,- Ft + ÁFA). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől AK jogosult legfeljebb -
30%-kal eltérni. A részletes feltételeket a KD részét képező Műszaki spec. tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Személyszállítási szolgáltatás beszerzése tanulói programokhoz az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú 
kiemelt projektje keretében (leválasztott rész)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, Kbt. XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Prestige Event Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – érvényes. Ajánlat: 1. Kalkulált útiköltség km 
díjban kifejezett módon (nettó HUF/km, buszkategóriánként megadva)(150 km vagy azt meghaladó utak esetében) a. 9-18 
férőhely (nettó HUF/km) 590 b. 19-40 férőhely (nettó HUF/km) 785 c.41-49 férőhely (nettó HUF/km) 825 2. Kalkulált útiköltség 
óradíjban kifejezett módon (nettó HUF/óra, buszkategóriánként megadva)(150 km alatti utak esetében) a. 9-18 férőhely (nettó 
HUF/óra) 10 890 b. 19-40 férőhely (nettó HUF/óra) 18 490 c.41-49 férőhely (nettó HUF/óra) 21 490 3. M.2. alkalmassági 
minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember többletszakmai tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 90

13439114241Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Váci Út 152-156

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

2018.06.29

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

Igen
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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:

Kenyeres Fanny egyéni vállalkozó, Felhívás III.1.3 pont, M.1. jelű alkalmassági feltétel, Kenyeres János magánszemély, Felhívás 
III.1.3 pont, M.2. és M.3. jelű alkalmassági feltételek.

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Prestige Event Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – érvényes, és a legjobb ár-érték arány 
szempontnak megfelelő ajánlat.. Ajánlat: 1. Kalkulált útiköltség km díjban kifejezett módon (nettó HUF/km, buszkategóriánként 
megadva)(150 km vagy azt meghaladó utak esetében) a. 9-18 férőhely (nettó HUF/km) 590 b. 19-40 férőhely (nettó HUF/km) 785
c.41-49 férőhely (nettó HUF/km) 825 2. Kalkulált útiköltség óradíjban kifejezett módon (nettó HUF/óra, buszkategóriánként 
megadva)(150 km alatti utak esetében) a. 9-18 férőhely (nettó HUF/óra) 10 890 b. 19-40 férőhely (nettó HUF/óra) 18 490 c.41-
49 férőhely (nettó HUF/óra) 21 490 3. M.2. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember többletszakmai 
tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 90

13439114241Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Váci Út 152-156

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 
21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: valamennyi értékelési 
részszempont esetén alsó határa: 0, felső határa: 100. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1-2. 
értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. A 3. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet. 
A) 1. a) pontja szerinti sima arányosítás értékelési módszerét alkalmazza.

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

37153

A Prestige Event Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő ajánlat.Szöveges értékelés:

10000Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlattevőnként:

autóbuszok és sofőrök biztosítása

Kenyeres Fanny egyéni vállalkozó, Kenyeres János magánszemély
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.14 10:49:18 sztipanov.sonja

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:

Kbt. 131. § (8) bek. a) pont alapján nincs moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

2018.12.14

2018.12.14




