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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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

Vállalkozási keretszerződés keretében „Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 
beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében – 2 részben” Az Oktatási 
Hivatal (továbbiakban: Ajánlatkérő) az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmifelzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása” című kiemelt uniós projekt (továbbiakban:Projekt) megvalósítója. A beszerzés tárgya: Pedagógiai szükséglet
szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokbeszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 1.rész A beszerzés célja: Jelen közbeszerzési eljárás célja pedagógiai szükséglet szerinti 
fejlesztéshez szakértői ésahhoz kapcsolódó szolg. beszerzése. A megvalósítandó tevékenységek: — Pedagógiai Fejlesztő Fórumok 
programtervezetének, a Humánkapacitási és Minőségbiztosítási tervnek azelkészítése — Pedagógiai Fejlesztő Fórumok megszervezése
és lebonyolítása - Ismeretnyújtás műhelymunka keretébenóvodapedagógusok számára — Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztő 
folyamat szakértői kontaktórás támogatása - Egyéni vagy csoportostámogató tanácsadás óvodapedagógusok, szülők számára — 
Pedagógusok, szülők részére szervezett esetmegbeszélő csoportok vezetése — Az óvodapedagógus támogatása: az óvodai ellátásban 
részesülő gyermekek körében végzett megfigyelésenalapuló állapotfelmérésben, fejlesztési lehetőségek megfogalmazása — 
Óvodapedagógusok módszertani támogatása, mentorálása: tartalmi területekhez kapcsolódóancsoportfoglalkozás tartása az óvodai 
ellátásban részesülő gyermekek számára, foglalkozás megbeszéléssel — Összegző jelentés készítése a pedagógiai szükséglet szerinti 
fejlesztőfolyamat eredményeiről A megvalósítandó tevékenységek célja: — A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés támogatása 
szakértők bevonásával — A gyermekek személyre szabott, pedagógiai szükségleteihez, sajátosságaihoz igazodó prevenciót 
jelentődifferenciált fejlesztéséhez szükséges óvodapedagógusi szakmai kompetenciák erősítése — Az óvodapedagógusok és szülők ez 
irányú munkájának és együttműködésének támogatása A megvalósítandó tevékenys. célcsoportja: Elsődleges célcsoport az EFOP-3.1.3
-16-2016-00001 pályázatkeretében az OH-val együttműködést vállalt óvodák óvodapedagógusai és ellátott gyermekközössége, 
különöstekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre, valamint e gyermekek szülőiközösségére.A 
projekt. bevont ovodak műsz. spec.1.sz. mell. kerültek felsorol. A megvalósítandó tevékenységek hasznosulása: Az intézményes 
keretek között megvalósuló pedagógiaiszükséglet szerinti fejlesztés, ideértve az óvodapedagógusok ez irányú munkájának támogatását
is, lehetőségetnyújt az anyagi és szociokulturális hátrányból fakadó lassúbb fejlődés kompenzálására. Csökkenti a viselkedésizavarokat
, a személyiség fejlesztésével megelőzi a tanulási nehézségek kialakulását, megváltoztatja a kialakultnegatív motivációkat, ami által a 
köznevelés rendszerének esélyteremtő szerepe is erősödik. A szerződés keretösszege: A közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege nettó 242 362 205,-Ft+ÁFA, azaz nettó 
Kettőszáznegyvenkettőmillió-háromszázhatvankettőezer-kettőszázöt Forint plusz Általánosforgalmi adó. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30 %-kal eltérni,így a keretszerződés terhére legalább nettó 169
653 543,- Ft + ÁFA értékben kerül sor eseti megrendeléslehívására. A teljes keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles 
eseti megrendelők kiadására. Az eseti megrendelések kiadásának tervezett ütemezését a Műszaki specifikáció 6. sz. mellékletet 
tartalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza. Tervezett 
mennyiségek: Tervezetten 165 db Pedagógiai Fejlesztő Fórum megszervezése és lebonyolítása. Tervezetten összesen 34 200 szakértői 
óra. Összegző jelentés 2 szerzői ív terjedelemben. Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás II. 2. 4.) pontja teljes 
terjedelemben a közbeszerzésidokumentum 8. pontjában olvasható.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kiemelt szakértői szolgáltatás - EFOP-3.1.3 (951)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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22992578242Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152 Budapest, Törő Utca 11.

Ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 345 180 000 
2. Az M.2.1. a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap,
max. 24 hónap): 24 3. Az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember 
többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 4. Az M.2.1. c) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre 
bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, 6500 Baja, Március 15. 
Sétány 4.

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

8A 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:

1 - Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztésRész száma, elnevezése:

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:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

15A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 014-028877A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értékelési részszempont az összesített nettó ajánlati ár. A 2. értékelési részszempont az M.2.1. a) pont szerinti alkalmassági 
feltétel igazolásához benyújtott szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap). A 3. értékelési részszempont az M.2.1. 
b) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához benyújtott szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap). A 4. 
értékelési részszempont az M.2.1. c) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához benyújtott szakember többlettapasztalata (min. 0 
hónap, max. 24 hónap). A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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 (amely 
minden szempont esetében azonos) 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. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. ba) pontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján:
P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy a 
megajánlott vételár a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri ajánlatkérő az árakat meghatározni. A 2-4. 
értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján: P=(A vizsgált)/(A 
legjobb)*(P max- P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel 
meghatározza, hogy a 24 hónap szakmai tapasztalatot a 2-4. értékelési résszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Erre tekintettel 
az ennél kedvezőbb vállalásoknál ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb /24 hónap/ megajánlással számol) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 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 (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa 0 pont, a felső határ 100 
pont. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a 
mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)

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:

Súlyszám Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (
nettó HUF) 70 153 619 200 Ft 100,00 7000,00 2. Az M.2.1. a) pont szerinti alkalmassági 
minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10 
24,00 100,00 1000,00 3. Az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő 
szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10 24,00 100,00 1000,00 4. Az M.2.1. c) pont 
szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, 
max. 24 hónap) 10 24,00 100,00 1000,00 10 000,00

Szöveges értékelés:

10000.00Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság

Súlyszám Bács-Szakma Non-profit Zrt. Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 70 345
180 000 Ft 44,50 3115,29 2. Az M.2.1. a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő 
szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10 24,00 100,00 1000,00 3. Az M.2.1. b) pont 
szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, 
max. 24 hónap) 10 24,00 100,00 1000,00 4. Az M.2.1. c) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre 
bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10 24,00 100,00 1000,00 6 
115,29

Szöveges értékelés:

6115.29Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 153 619 200 
2. Az M.2.1. a) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap,
max. 24 hónap): 50 3. Az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember 
többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 61 4. Az M.2.1. c) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre 
bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 49
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Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: Közös ajánlattevők az előírt hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést nem teljesítették, erre 
figyelemmel az I. részben benyújtott ajánlatuk tekintetében továbbra is fennállnak az alábbi hiányok, illetve ellentmondások. - Az
I. rész esetében az ajánlatukba nem került benyújtásra a következő kapacitást biztosító szervezetek/személyek vonatkozásában 
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD): V.J.Z., Cs.Jné, Bné Zs.M. - Az I. rész vonatkozásában az ajánlatukba 
csatolt ajánlattevőre vonatkozó Egységes közbeszerzési dokumentum II. rész D: „Információk azokról az alvállalkozókról, 
akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe” tekintetében ajánlatkérő az alábbi ellentmondást tapasztalta: 
Nincsen összhangban az Imfundo Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő esetében benyújtott EEKD jelen 
pontja, illetve a ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalma az alábbiakra tekintettel: Az 
EEKD jelen pontját akkor szükséges kitölteni, amennyiben ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, amely nem minősül 
kapacitást biztosító szervezetnek. Az EEKD jelen pontjában ajánlattevő az „Igen” választ adta meg, és ismert alvállalkozót nem 
jelölt meg. Azonban a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján kizárólag olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki egyben 
kapacitást biztosító szervezet is, és nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy sor kerülne további, az ajánlat benyújtásakor „még 
nem ismert” alvállalkozó bevonására. - Az I. rész esetében a közös ajánlattevők EEKD-jának a II. pont A. szakasza nem került 
maradéktalanul kitöltésre figyelemmel arra, hogy a következő pont nem került kitöltésre: „Adott esetben annak a résznek (
azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” - Az I. rész vonatkozásában mindkét közös 
ajánlattevő, valamint a Cohouse Zrt. kapacitást biztosító szervezet esetében az ajánlatban benyújtott EEKD III. rész C: pontjában
, a „Fizetésképtelenség” sorban „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre a „Nem” válasz került megadásra. 
Azonban az helyesen „Igen”, tekintettel arra, hogy ezen információkat ajánlatkérő ellenőrzi (is) a nyilvánosan elérhető 
elektronikus adatbázisból (http://www.e-cegjegyzek.hu). Továbbra sem megfelelő. - Mindkét közös ajánlattevő esetében, 
valamint a Cohouse Zrt. kapacitást biztosító szervezet esetében az ajánlatban benyújtott EEKD III. rész D: Tisztán nemzeti 
kizárási okok pontjában, „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre a „Nem” válasz került megadásra. Azonban az 
helyesen „Igen”, tekintettel arra, hogy ezen információkat ajánlatkérő ellenőrzi (is) a nyilvánosan elérhető elektronikus 
adatbázisból (http://www.e-cegjegyzek.hu, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont, http://kozbeszerzes.hu/cikkek
/szerzodesszegesek, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/
eltiltott-ajanlattevok, http://nyilvantartas.ommf.gov.hu, http://www.kozrend.hu/) - Az ajánlatukba benyújtásra került az I. rész 
vonatkozásában az EKR űrlap, amely azonban kizárólag az ajánlatot összeállító közös ajánlattevő nyilatkozataként fogadható el. 
A MENTOR Kft. közös ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata nem került benyújtásra. - Az ajánlatukba 
benyújtásra került az I. rész vonatkozásában az EKR űrlap, amely azonban kizárólag az ajánlatot összeállító közös ajánlattevő 
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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:

Kárászné Dudás Erzsébet, 8361482865, AF III.1.3) M.2.1.a; Sulyok Gabriella, 8357762468, AF III.1.3) M.2.1.b; Sántha Csilla, 
83732371253 AF III.1.3) M.2.1.c; ERUDITIO Oktatási Zrt., 23953466-2-41, AF III.1.3) M.1.a)

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:

Súlyszám Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 70 153 619 200 Ft Tender-Lex 
Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. része tekintetében – figyelemmel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak az igazolási szakaszban is, 
alkalmasságát megfelelően igazolta, illetve nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt – érvényes és a legkedvezőbb.

22992578242Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152 Budapest, Törő Utca 11.

logopédia fejlesztés, pszichológiai fejlesztés, szakértői tevékenység, catering

Kárászné Dudás Erzsébet 8361482865, Sulyok Gabriella 8357762468, Sántha Csilla 83732371253, ERUDITIO Oktatási Zrt. 
23953466-2-41
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Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: Ajánlattevő az előírt hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést az I. rész tekintetében nem teljesítette,
erre figyelemmel az I. részben benyújtott ajánlatában továbbra is fennállnak az alábbi hiányok, illetve ellentmondások, illetve az 
előírt árindokolást nem teljesítette, ezért nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsony-e vagy sem: - Az I. rész
vonatkozásában az ajánlatukba csatolt ajánlattevőre vonatkozó Egységes közbeszerzési dokumentum II. rész D: „Információk 
azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe” tekintetében továbbra is fennáll az 
ellentmondás arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” elnevezésű űrlapon 
feltüntette a nevesített alvállalkozókat, mint kapacitást biztosító személyeket, továbbá a kapacitást biztosító szervezetek 
bevonásáról szóló nyilatkozatban is megjelölésre kerültek. Tehát ezen nyilatkozatok tartalma nincsen összhangban az EEKD 
jelen pontjával, mert az EEKD jelen pontját akkor szükséges kitölteni, amennyiben ajánlattevő olyan alvállalkozót vesz igénybe, 
amely nem minősül kapacitást biztosító szervezetnek. Az EEKD jelen pontjában ajánlattevő az „Igen” választ adta meg, és azon 
alvállalkozókat nevesítette, akiknek kapacitásaira is támaszkodik. - Az I. rész esetében T.N. kapacitást biztosító szervezet/
személy EEKD-jának a II. pont A. része nem került maradéktalanul kitöltésre figyelemmel arra, hogy a következő pont nem 
került kitöltésre: „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk”. - Az I. rész vonatkozásában ajánlattevő esetében az ajánlatban

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: Ajánlattevő az I. rész vonatkozásában előírt hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést, valamint 
aránytalanul alacsony árindokolás kérést nem teljesítette, erre figyelemmel ajánlatában továbbra is fennállnak az alábbi hiányok 
és ellentmondások, illetve nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsonynak minősül-e vagy sem. - Az I. rész 
vonatkozásában ajánlattevő esetében az ajánlatban benyújtott, ajánlattevőre vonatkozó EEKD III. rész C: pontjában, a „
Csődegyezség hitelezőkkel”, a „Nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet”, a „Felszámoló által kezelt vagyon”, az
„Üzleti tevékenység felfüggesztése” sorban „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre az „Igen” válasz került 
megadásra, illetve ajánlattevő elérhető adatbázisként feltüntette az elektronikus cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető 
adatbázisát, illetve a cégkivonatát. A megjelölt információk a cégnyilvántartás adataiból nem ellenőrizhetőek, tekintettel arra, 
hogy erre vonatkozóan információkat nem tartalmaz a társaság cégkivonata. Így a helyes válasz a „Nem”. Továbbra sem 
megfelelő. - A kapacitást biztosítós szervezetek/személyek (I. rész esetében: B.D., Cs.M., K.N.) vonatkozásában az ajánlatban 
benyújtott EEKD III. rész D: Tisztán nemzeti kizárási okok pontjában, „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre a „
Nem” válasz került megadásra. Azonban az helyesen „Igen”, tekintettel arra, hogy ezen információkat ajánlatkérő ellenőrzi (is) a
nyilvánosan elérhető elektronikus adatbázisból (http://www.e-cegjegyzek.hu, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-
bekezdes-q-pont, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/
kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-ajanlattevok, http://nyilvantartas.ommf.gov.hu, 
http://www.kozrend.hu/). Továbbra sem megfelelő. - A benyújtott önéletrajz alapján az I. rész esetében Cs.M. kapacitást biztosító
szervezet/személy jelenleg a Veszprém Megyei Pedagógus Szakszolgálat Tagintézménye igazgatója. Azonban a kapacitást 
biztosító szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatban kapacitást biztosító szervezetként nem a Tagintézmény, hanem Cs.M., 
mint magánszemély került megjelölésre. Továbbra is fennáll az ellentmondás. - A benyújtott önéletrajz alapján az I. rész 
esetében K.N. jelenleg egyéni vállalkozónak minősül. Azonban a kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről szóló 
nyilatkozatban kapacitást biztosító magánszemélyként került megjelölésre, valamint az EEKD II. rész A: Gazdasági szereplőre 
vonatkozó információk pontjában adószám nem került megadásra, kizárólag adóazonosító jel. Továbbra is fennáll az 
ellentmondás. - A benyújtott önéletrajz alapján az I. rész esetében B.D. jelenleg egyéni vállalkozónak minősül. Azonban a 
kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatban kapacitást biztosító magánszemélyként került megjelölésre, 
valamint az EEKD II. rész A: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk pontjában adószám nem került megadásra, kizárólag 
adóazonosító jel. Továbbra is fennáll az ellentmondás. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész vonatkozásában egyik kapacitást 
biztosító szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratát sem. - Az ajánlatuk nem tartalmazza
az I. rész vonatkozásában egyik kapacitást biztosító szervezet összeférhetetlenségi nyilatkozatát sem. - az előírt árindokolást 
nem nyújtotta be, erre figyelemmel nem állapítható meg, hogy aránytalanul alacsony árat tartalmaz-e az ajánlati ára vagy sem. 
Fentiekre tekintettel a NABAGO Kft. ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg 
mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a 
nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

24161484241NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Akadémia Utca 
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nyilatkozataként fogadható el. A MENTOR Kft. közös ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozata nem került 
benyújtásra. - Az ajánlatukba benyújtásra került az I. rész vonatkozásában a felolvasólap, amely azonban nem felel meg a fenti 
jogszabályi előírásnak figyelemmel arra, hogy az nem tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését. - Az ajánlatukba nem került
benyújtásra a közös ajánlattevők megállapodása. - Az ajánlatukba benyújtásra került az I. rész vonatkozásában a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés szerinti nyilatkozat, amely azonban az alábbi hiányosságokban szenved: 1. A szóban forgó nyilatkozatot a közös 
ajánlattevők képviselője tette meg a közös ajánlattevők nevében. A nyilatkozat ebben a formában nem megfelelő figyelemmel 
arra, hogy az egyes gazdasági szereplők külön-külön jogosultak alvállalkozót bevonni (nem konzorciumi szinten). Erre 
figyelemmel külön-külön csatolandó a közös ajánlattevők Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozata. 2. Az ajánlatba csatolt 
nyilatkozat nem előírásszerű figyelemmel arra, hogy abban nem került egyértelműen jelölésre, hogy az a) vagy b) pont az 
irányadó. Fentiekre figyelemmel hiánypótlás keretében csatolandó a közös ajánlattevők Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
nyilatkozata olyan tartalommal külön-külön, hogy azokban egyértelműen jelölésre kerüljön, hogy az a) vagy a b) pont az irányadó
. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész vonatkozásában egyik kapacitást biztosító szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratát sem. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész vonatkozásában egyik kapacitást 
biztosító szervezet összeférhetetlenségi nyilatkozatát sem. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész esetében a 2., 3. és 4. 
értékelési szempont vonatkozásában a nyilatkozat bevonandó szakemberről, szakmai önéletrajzot, rendelkezésre állási 
nyilatkozatot. Fentiekre tekintettel az Imfundo Projekt Kft. és MENTOR Kft. közös ajánlattevők I. részben benyújtott ajánlata – 
figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.



EKR001027792018

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: Az 1. körös hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 11. pontjában előírtakat nem teljesítette 
maradéktalanul az alábbi indokokra figyelemmel: Közös ajánlattevő az 1. rész 2.-4. értékelési szempontra bemutatott szakember 
esetében úgy nyilatkozott az 1. hiánypótlási körben, hogy saját munkavállalóként vesznek részt a szerződés teljesítésében. Az 
ajánlat nyertessége esetén munkaszerződést köt velük a Suliszervíz Oktatási és Szakértő Iroda Kft. A 2. körös felvilágosítás 
körében ajánlatkérő kérdésére a közös ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy a szakemberek jelenleg nem a Suliszervíz Oktatási és 
Szakértő Iroda Kft. közös ajánlattevő munkavállalója. Fentiekre figyelemmel közös ajánlattevő az 1. körös hiánypótlási felhívás 
és felvilágosítás kérés 11. pontjában előírtakat nem teljesítette maradéktalanul, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő felhívta a 
figyelmét, hogy: „Amennyiben a releváns értékelési részszempont teljesítéséhez bemutatott szakember nem áll ajánlattevő 
alkalmazásában, úgy ez esetben kapacitást biztosító személyként/szervezetként veszi-e igénybe – magánszemélyként vagy egyéni
vállalkozóként – azt, vagy az önéletrajzban munkáltatóként feltüntetett intézményt. Hiánypótlás keretében megfelelően javítandó
ez esetben: - EEKD benyújtása a kapacitást biztosítószervezetre/személyre vonatkozóan. - a nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról
tárgyú dokumentum, - a nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet bevonásáról tárgyú dokumentum, akként, hogy azon 
megjelölésre kerül a szakember vagy a munkáltatója (attól függően, hogy kivel köti meg ajánlattevő a szerződést, azaz a 
szakemberrel, mint természetes személlyel vagy annak munkáltatójával) a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 
Fentieknek a felvilágosításból, vagy a hiánypótlásként benyújtott dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie. Kapacitást 
biztosító személy/szervezet igénybe vétele esetén továbbá hiánypótlás keretében megfelelően benyújtandó: - a gazdasági 
szereplő adatait tartalmazó EKR űrlap a kapacitást biztosító személy/szervezet vonatkozásában, - a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az 
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. - a kapacitást 
biztosító személy/szervezet, illetve az alvállalkozó aláírási címpéldánya/aláírás mintája, - kapacitást biztosító személy/szervezet, 
illetve az alvállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata, - az alvállalkozó bevonásáról szóló nyilatkozat megfelelően kitöltve, 
figyelemmel arra, hogy a kapacitást biztosító személy/szervezet részt vesz a teljesítésben, ezért alvállalkozónak is minősül.” 
Figyelemmel tehát arra, hogy közös ajánlattevő nyilatkozata alapján a hivatkozott szakemberek nem állnak közös ajánlattevő 
alkalmazásában, úgy kapacitást biztosító szervezetnek minősülnek. Erre figyelemmel az 1. körös hiánypótlási felhívás és 
felvilágosítás kérés 11. pontjában előírtak ellenére nem javította az alábbi dokumentumokat: - EEKD benyújtása a kapacitást 
biztosítószervezetre/személyre vonatkozóan. - a nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról tárgyú dokumentum, - a nyilatkozat 
kapacitást biztosító szervezet bevonásáról tárgyú dokumentum, akként, hogy azon megjelölésre kerül a szakember vagy a 
munkáltatója (attól függően, hogy kivel köti meg ajánlattevő a szerződést, azaz a szakemberrel, mint természetes személlyel 
vagy annak munkáltatójával) a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Nem csatolta továbbá: - a gazdasági szereplő 
adatait tartalmazó EKR űrlap a kapacitást biztosító személy/szervezet vonatkozásában, - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az 
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. - a kapacitást 
biztosító személy/szervezet, illetve az alvállalkozó aláírási címpéldánya/aláírás mintája, - kapacitást biztosító személy/szervezet, 
illetve az alvállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata, - az alvállalkozó bevonásáról szóló nyilatkozat megfelelően kitöltve, 
figyelemmel arra, hogy a kapacitást biztosító személy/szervezet részt vesz a teljesítésben, ezért alvállalkozónak is minősül. 
Fentieket támasztja alá a Közbeszerzési Szemle 2017. évi 4. számában „A szakember válaszol” rovatban a 4. kérdésre adott 
válasz: „Megállapodhat-e (ún. előszerződéses okiratban) az ajánlattevő és vele az ajánlat benyújtásának időpontjában 
munkaviszonyban még nem lévő, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerinti alkalmasságot igazoló 
szakértő egybehangzólag úgy, hogy az ajánlat nyertessége esetén egymással munkaszerződést fognak kötni? Ilyen nyilatkozat 
birtokában mentesül-e a szakértő az alkalmasságot igazoló és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozó előírások - leginkább az 
EEKD dokumentum benyújtása - teljesítése alól? Válasz: A kérdés a jövőben megkötendő munkaszerződéssel kapcsolatos 
nyilatkozattétel lehetséges dilemmáit veti fel. E tekintetben szükséges kiemelni, hogy különbség van egy szerződéskötésre 
vonatkozó szándéknyilatkozat, illetve az előszerződés tartalma között. A munkaszerződés kapcsán számos vita volt olvasható, 
hallható a jogalkalmazók körében abban a tekintetben, hogy a munkaszerződés esetében alkalmazható-e az előszerződés 
kategóriája. Az előszerződést a munkajogi jogviszony esetében a szakirodalomban egyes vélemények nem tartották jogilag 
lehetségesnek, figyelemmel arra, hogy a munkaszerződés lényegi elemeiben való megállapodás a munkajogi jogviszonyt már 
létrehozza, mások azonban ezt az álláspontot cáfolták. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 31. §-a a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) számos rendelkezésének alkalmazását háttérjogszabályként 
tartalmazza, amelyek között szerepel többek között a Ptk. 6:73. §-a, az előszerződés rendelkezése is. Ezen hivatkozás alapján az 
előszerződés megkötésére a munkaszerződés tekintetében is lehetőség van. Az előszerződés alapján a felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, megállapítva a szerződés lényeges feltételeit, a 

13044828209Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., 4029 Debrecen, Pacsirta Utca 12.

benyújtott, ajánlattevőre vonatkozó EEKD III. rész C: pontjában, a „Csődegyezség hitelezőkkel”, a „Nemzeti törvények 
értelmében a csődhöz hasonló helyzet”, a „Felszámoló által kezelt vagyon”, az „Üzleti tevékenység felfüggesztése” sorban „Ez az
információ elektronikusan elérhető?” kérdésre az „Igen” válasz került megadásra, illetve ajánlattevő elérhető adatbázisként 
feltüntette az elektronikus cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető adatbázisát, illetve a cégkivonatát. A megjelölt információk a 
cégnyilvántartás adataiból nem ellenőrizhetőek, tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan információkat nem tartalmaz a társaság 
cégkivonata. Így a helyes válasz a „Nem”. Továbbra sem megfelelő. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész vonatkozásában 
egyik kapacitást biztosító szervezet összeférhetetlenségi nyilatkozatát sem. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész esetében a 
2., 3. és 4. értékelési szempont vonatkozásában előírt önéletrajzokat egyik szakember esetében sem. - az előírt árindokolást nem 
teljesítette, ezért nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsony-e vagy sem. Fentiekre tekintettel a OKT-FULL 
Tanácsadó Kft. ajánlattevő 1. részben benyújtott ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati 
szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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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:

2 - Kiégés elleni prevenciós tréningekRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: A Tempo-Legato Kft. ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában az előírt hiánypótlást és felvilágosítást nem 
nyújtotta be, ezért ajánlatuk továbbra is az alábbi hiányosságokban, ellentmondásokban szenved, illetve az előírt árindokolást 
nem nyújtotta be, így nem állapítható meg, hogy az ajánlati ár aránytalanul alacsony-e vagy sem: - Az I. rész vonatkozásában az 
ajánlattevő esetében az ajánlatban benyújtott, ajánlattevőre vonatkozó EEKD III. rész C: pontjában, a „Csődegyezség 
hitelezőkkel”, a „Nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet”, a „Felszámoló által kezelt vagyon”, az „Üzleti 
tevékenység felfüggesztése” sorban „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre az „Igen” válasz került megadásra, 
illetve ajánlattevő elérhető adatbázisként feltüntette az elektronikus cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető adatbázisát, illetve a 
cégkivonatát. A megjelölt információk a cégnyilvántartás adataiból nem ellenőrizhetőek, tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan 
információkat nem tartalmaz a társaság cégkivonata. - Az I. rész vonatkozásában az összes kapacitást biztosító szervezet/
személy esetében az ajánlatban benyújtott EEKD III. rész D: Tisztán nemzeti kizárási okok pontjában, „Ez az információ 
elektronikusan elérhető?” kérdésre a „Nem” válasz került megadásra. Azonban az helyesen „Igen”, tekintettel arra, hogy e körbe
tartozó kizáró okok fenn nem állását ajánlatkérő magánszemélyek esetén is köteles ellenőrzi egyes nyilvánosan elérhető 
elektronikus adatbázisokból (http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/
szerzodesszegesek, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/
eltiltott-ajanlattevok, http://nyilvantartas.ommf.gov.hu, http://www.kozrend.hu/) - Továbbra is fennáll az ellentmondás, miszerint 
az EEKD II. rész D. pontjában ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, akinek a kapacitásaira 
nem támaszkodik. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatban is kizárólag azon alvállalkozók kerültek megjelölésre, 
amelyeket ajánlattevő kapacitást biztosító személyként be kíván vonni a teljesítésbe. Azonban a jelen nyilatkozatban felsorolt 
tevékenységek között megtalálható a catering, amely egyik alkalmassági minimumkövetelménynél sem szerepel elvárt 
feltételként, továbbá a felsorolt tevékenységek között nem található az M.2.1. c) pontban előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynél elvárt feladat, mint azon rész megjelölése, amelyhez ajánlattevő igénybe kíván venni alvállalkozót. - Az 
ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész vonatkozásában egyik kapacitást biztosító szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratát sem. - Az ajánlatuk nem tartalmazza az I. rész vonatkozásában egyik kapacitást 
biztosító szervezet összeférhetetlenségi nyilatkozatát sem. - az előírt árindokolást nem nyújtotta be, így nem állapítható meg, 
hogy az ajánlati ár aránytalanul alacsony-e vagy sem.

23052709210Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft, 3300 Eger, Bercsényi Utca 51/a

bíróság - amennyiben bármelyik fél szerződéskötési kötelezettségének nem tenne eleget - pedig jogosult ezen feltételek esetén 
és alapján a szerződés létrehozatalára. A munkaszerződés esetében is megállapítható tehát az arra kötött előszerződés kötőereje
, a felek szerződéskötési kötelezettsége ezen megállapodásból fakadóan egyértelmű, így amennyiben a kapacitások 
igénybevétele ezen egybehangzó jognyilatkozaton alapszik, az az ajánlatkérő számára egyértelműen mutatja a felek 
elkötelezettségét és ezáltal a teljesítésbe történő bevonására vonatkozó szándékot, és az megfelel a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
rögzített igazolás feltételeinek. Amennyiben azonban egy a fentieknek nem megfelelő, munkajogi tekintetben előszerződésnek 
nem minősülő nyilatkozatról van szó, álláspontom szerint ennek bemutatása az ajánlattétel során nem elegendő, azonban ez a 
konkrét eset körülményei függvényében külön vizsgálandó. Az ajánlattevő és a vele munkaviszonyban nem álló, azonban az 
alkalmasság igazolásához igénybe vett szakértő tehát megállapodhatnak abban, hogy egy későbbi időpontban egymással 
munkaszerződést kötnek. Amennyiben egy meghatározott személyt az ajánlatkérő elő-munkaszerződés bemutatása mellett vesz 
igénybe az alkalmasság igazolásához, véleményem szerint ez nem mentesíti a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti erőforrást 
biztosító személyhez kötődő kötelezettségek alól, így az alkalmasság igazolása tekintetében ezen személy az ajánlattevő 
szervezete részének még nem tekintendő, a munkaviszonyt az előmunkaszerződés még az ajánlattétel időpontjában nem hozza 
létre. Álláspontom szerint tehát az ilyen szakember, mint erőforrást biztosító személy értelmezhető, akit köt a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti, az alkalmasság tekintetében kitöltött EEKD benyújtási kötelezettség is.” Fentiekre 
tekintettel a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. – Suliszerviz Pedagógiai Intézet – NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó 
és Szolgáltató Betéti Társaság – Medimágnes Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság közös ajánlattevők 1. részben benyújtott 
ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen.

Igen
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7630.59Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Súlyszám REVITA Tanácsadó Kft. Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80 45 828 
480 Ft 75,19 6015,33 2. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő 
szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20 24,00 100,00 2000,00 8 015,33

Szöveges értékelés:

8015.33REVITA Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 34 459 200 2.
Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max.
24 hónap): 24

22992578242Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152 Budapest, Törő Utca 11.

Ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 41 760 000 2.
Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max.
24 hónap): 24

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, 6500 Baja, Március 15. 
Sétány 4.

Ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 38 400 000 2.
Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max.
24 hónap): 24

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

Ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 48 960 000 2.
Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max.
24 hónap): 24

12498901206Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Alkotmány 
Utca 104.

Ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 45 828 480 2.
Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max.
24 hónap): 24

13152372209REVITA Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső Utca 69

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

10A 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
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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:

Súlyszám Tender-Lex Kft. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80 34 459 200 Ft Tender-Lex Kft. ajánlattevő ajánlata az 
eljárás 2. része tekintetében – figyelemmel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak az igazolási szakaszban is, alkalmasságát megfelelően igazolta, 
illetve nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt – érvényes és a legkedvezőbb.

22992578242Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152 Budapest, Törő Utca 11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értékelési részszempont az összesített nettó ajánlati ár. A 2. értékelési részszempont az M.2.2. pont szerinti alkalmassági feltétel 
igazolásához bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 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 (amely minden szempont esetében azonos) 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. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. 
melléklet A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a fordított arányosítás 
módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati 
tartalmi elem Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások 
vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy a megajánlott vételár a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri 
ajánlatkérő az árakat meghatározni. A 2. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. bb) pontja 
szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbi képlet alapján: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (ajánlatkérő 
a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy a 24 hónap szakmai tapasztalatot a 2. értékelési résszempont 
legkedvezőbb szintjének minősíti. Erre tekintettel az ennél kedvezőbb vállalásoknál ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb /24 hónap/ megajánlással számol) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 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 (amely minden szempont 
esetében azonos) alsó határa 0 pont, a felső határ 100 pont. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az adott
részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért 
összesített pontszámot. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az 
ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)

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:

Súlyszám Tender-Lex Kft. Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80 34 459 200 Ft 
100,00 8000,00 2. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember 
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20 24 100,00 2000,00 10 000,00

Szöveges értékelés:

10000.00Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság

Súlyszám Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
80 41 760 000 Ft 89,74 7179,00 2. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 
fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20 24 100,00 2000,00 9 179,00

Szöveges értékelés:

9179.00Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Súlyszám OKT-FULL Tanácsadó Kft Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80 38 400
000 Ft 89,74 7179,00 2. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő 
szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20 24 100,00 2000,00 9 179,00

Szöveges értékelés:

9179.00OKT-FULL Tanácsadó Kft.

Súlyszám Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Pont Pont x súlyszám 1. Összesített nettó ajánlati ár (
nettó HUF) 80 48 960 000 Ft 70,38 5630,59 2. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre 
bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20 24,00 100,00 2000,00 7 
630,59

Szöveges értékelés:



EKR001027792018

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: Ajánlattevő a II. rész vonatkozásában előírt hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést, valamint 
aránytalanul alacsony árindokolás kérést nem teljesítette, erre figyelemmel ajánlatában továbbra is fennállnak az alábbi hiányok 
és ellentmondások, illetve nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsonynak minősül-e vagy sem. - A II. rész 
vonatkozásában ajánlattevő esetében az ajánlatban benyújtott, ajánlattevőre vonatkozó EEKD III. rész C: pontjában, a „

24161484241NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Akadémia Utca 
11.

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: Közös ajánlattevők az előírt hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést nem teljesítették, erre 
figyelemmel a II. részben benyújtott ajánlatuk tekintetében továbbra is fennállnak az alábbi hiányok, illetve ellentmondások. - A 
II. rész esetében a MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő az EEKD II. rész C: 
szakaszában arról nyilatkozott, hogy igénybe kíván venni kapacitást biztosító szervezetet, azonban külön EEKD a kapacitást 
biztosító szervezet vonatkozásában nem került benyújtásra. Az ajánlatuk további részei nem tartalmaznak arra vonatkozó 
nyilatkozatot vagy utalást, hogy a II. rész vonatkozásában a nevesített közös ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetet kíván 
igénybe venni. - A II. rész esetében a közös ajánlattevők EEKD-jának a II. pont A. szakasza nem került maradéktalanul kitöltésre 
figyelemmel arra, hogy a következő pont nem került kitöltésre: „Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a 
feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván”. - A II. rész vonatkozásában mindkét közös ajánlattevő esetében az 
ajánlatban benyújtott, ajánlattevőre vonatkozó EEKD III. rész C: pontjában, a „Csődeljárás” és „Fizetésképtelenség” sorban „Ez 
az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre a „Nem” válasz került megadásra. Azonban az helyesen „Igen”, tekintettel arra
, hogy ezen információkat ajánlatkérő ellenőrzi (is) a nyilvánosan elérhető elektronikus adatbázisból (http://www.e-cegjegyzek.hu
). - Mindkét közös ajánlattevő esetében az ajánlatban benyújtott EEKD III. rész D: Tisztán nemzeti kizárási okok pontjában, „Ez 
az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre a „Nem” válasz került megadásra. Azonban az helyesen „Igen”, tekintettel arra
, hogy ezen információkat ajánlatkérő ellenőrzi (is) a nyilvánosan elérhető elektronikus adatbázisból (http://www.e-cegjegyzek.hu
, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek, http://
kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-ajanlattevok, http://
nyilvantartas.ommf.gov.hu, http://www.kozrend.hu/). - Az ajánlatukba benyújtásra került a II. rész vonatkozásában az EKR űrlap,
amely azonban kizárólag az ajánlatot összeállító közös ajánlattevő nyilatkozataként fogadható el. A MENTOR Kft. közös 
ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata nem került benyújtásra. - Az ajánlatukba benyújtásra került a II. rész 
vonatkozásában az EKR űrlap, amely azonban kizárólag az ajánlatot összeállító közös ajánlattevő nyilatkozataként fogadható el. 
A MENTOR Kft. közös ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozata nem került benyújtásra. - Az ajánlatukba 
benyújtásra került a II. rész vonatkozásában a felolvasólap, amely azonban nem felel meg a fenti jogszabályi előírásnak 
figyelemmel arra, hogy az nem tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését. - Az ajánlatukba nem került benyújtásra a közös 
ajánlattevők megállapodása. - Az ajánlatukba nem került csatolásra a II. rész vonatkozásában a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
nyilatkozat. - Az ajánlatukba nem került csatolásra a II. rész vonatkozásában a kapacitást biztosító szervezet bevonásáról szóló 
nyilatkozat. - Az ajánlatuk nem tartalmazza a II. rész esetében a 2. értékelési szempont vonatkozásában a nyilatkozat bevonandó 
szakemberről, szakmai önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot. Fentiekre tekintettel az Imfundo Projekt Kft. és MENTOR
Kft. közös ajánlattevők II. részben benyújtott ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt
. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

26296379241Imfundo Projekt Kft., 1045 Budapest, Széchenyi Tér 8

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:

Pataky Nóra, 8409272997, AF III.1.3) M.2.2; ERUDITIO Oktatási Zrt., 23953466-2-41, AF III.1.3) M.1.b)

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:

oktatási, tréneri tevékenység, szakértői tevékenység, catering, szállás, képzésszervezés

Pataky Nóra 8409272997, ERUDITIO Oktatási Zrt. 23953466-2-41
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Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján, valamint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az
ajánlattevő ajánlaát az alábbi részletes indokokra figyelemmel: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi indok: 
Az 1. körös hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 11. pontjában előírtakat nem teljesítette maradéktalanul az alábbi 
indokokra figyelemmel: Közös ajánlattevő a 2. rész 2. értékelési szempontra bemutatott szakember esetében úgy nyilatkozott az 
1. hiánypótlási körben, hogy saját munkavállalóként vesz részt a szerződés teljesítésében. Az ajánlat nyertessége esetén 
munkaszerződést köt vele a Suliszervíz Oktatási és Szakértő Iroda Kft. A 2. körös felvilágosítás körében ajánlatkérő kérdésére a 
közös ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy a szakember jelenleg nem a Suliszervíz Oktatási és Szakértő Iroda Kft. közös ajánlattevő
munkavállalója. Fentiekre figyelemmel közös ajánlattevő az 1. körös hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 11. pontjában 
előírtakat nem teljesítette maradéktalanul, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő felhívta a figyelmét, hogy: „Amennyiben a 
releváns értékelési részszempont teljesítéséhez bemutatott szakember nem áll ajánlattevő alkalmazásában, úgy ez esetben 
kapacitást biztosító személyként/szervezetként veszi-e igénybe – magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként – azt, vagy az 
önéletrajzban munkáltatóként feltüntetett intézményt. Hiánypótlás keretében megfelelően javítandó ez esetben: - EEKD 
benyújtása a kapacitást biztosítószervezetre/személyre vonatkozóan. - a nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról tárgyú 
dokumentum, - a nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet bevonásáról tárgyú dokumentum, akként, hogy azon megjelölésre 
kerül a szakember vagy a munkáltatója (attól függően, hogy kivel köti meg ajánlattevő a szerződést, azaz a szakemberrel, mint 
természetes személlyel vagy annak munkáltatójával) a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Fentieknek a 
felvilágosításból, vagy a hiánypótlásként benyújtott dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie. Kapacitást biztosító 
személy/szervezet igénybe vétele esetén továbbá hiánypótlás keretében megfelelően benyújtandó: - a gazdasági szereplő adatait 
tartalmazó EKR űrlap a kapacitást biztosító személy/szervezet vonatkozásában, - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. - a kapacitást biztosító személy/
szervezet, illetve az alvállalkozó aláírási címpéldánya/aláírás mintája, - kapacitást biztosító személy/szervezet, illetve az 
alvállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata, - az alvállalkozó bevonásáról szóló nyilatkozat megfelelően kitöltve, figyelemmel 
arra, hogy a kapacitást biztosító személy/szervezet részt vesz a teljesítésben, ezért alvállalkozónak is minősül.” Figyelemmel 
tehát arra, hogy közös ajánlattevő nyilatkozata alapján a hivatkozott szakember nem áll közös ajánlattevő alkalmazásában, úgy 
kapacitást biztosító szervezetnek minősül. Erre figyelemmel az 1. körös hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 11. 
pontjában előírtak ellenére nem javította az alábbi dokumentumokat: - EEKD benyújtása a kapacitást biztosítószervezetre/
személyre vonatkozóan. - a nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról tárgyú dokumentum, - a nyilatkozat kapacitást biztosító 
szervezet bevonásáról tárgyú dokumentum, akként, hogy azon megjelölésre kerül a szakember vagy a munkáltatója (attól 
függően, hogy kivel köti meg ajánlattevő a szerződést, azaz a szakemberrel, mint természetes személlyel vagy annak 
munkáltatójával) a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Nem csatolta továbbá: - a gazdasági szereplő adatait 
tartalmazó EKR űrlap a kapacitást biztosító személy/szervezet vonatkozásában, - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság 
igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. - a kapacitást biztosító személy/
szervezet, illetve az alvállalkozó aláírási címpéldánya/aláírás mintája, - kapacitást biztosító személy/szervezet, illetve az 
alvállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozata, - az alvállalkozó bevonásáról szóló nyilatkozat megfelelően kitöltve, figyelemmel 
arra, hogy a kapacitást biztosító személy/szervezet részt vesz a teljesítésben, ezért alvállalkozónak is minősül. Fentieket 
támasztja alá a Közbeszerzési Szemle 2017. évi 4. számában „A szakember válaszol” rovatban a 4. kérdésre adott válasz: „
Megállapodhat-e (ún. előszerződéses okiratban) az ajánlattevő és vele az ajánlat benyújtásának időpontjában munkaviszonyban 
még nem lévő, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerinti alkalmasságot igazoló szakértő 
egybehangzólag úgy, hogy az ajánlat nyertessége esetén egymással munkaszerződést fognak kötni? Ilyen nyilatkozat birtokában 
mentesül-e a szakértő az alkalmasságot igazoló és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozó előírások - leginkább az EEKD 
dokumentum benyújtása - teljesítése alól? Válasz: A kérdés a jövőben megkötendő munkaszerződéssel kapcsolatos 

13044828209Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., 4029 Debrecen, Pacsirta Utca 12.

Csődegyezség hitelezőkkel”, a „Nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet”, a „Felszámoló által kezelt vagyon”, az
„Üzleti tevékenység felfüggesztése” sorban „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre az „Igen” válasz került 
megadásra, illetve ajánlattevő elérhető adatbázisként feltüntette az elektronikus cégnyilvántartás nyilvánosan elérhető 
adatbázisát, illetve a cégkivonatát. A megjelölt információk a cégnyilvántartás adataiból nem ellenőrizhetőek, tekintettel arra, 
hogy erre vonatkozóan információkat nem tartalmaz a társaság cégkivonata. Így a helyes válasz a „Nem”. Továbbra sem 
megfelelő. - A kapacitást biztosítós szervezetek/személyek (II. rész esetében: Dr. K.A.) vonatkozásában az ajánlatban benyújtott 
EEKD III. rész D: Tisztán nemzeti kizárási okok pontjában, „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre a „Nem” válasz 
került megadásra. Azonban az helyesen „Igen”, tekintettel arra, hogy ezen információkat ajánlatkérő ellenőrzi (is) a nyilvánosan 
elérhető elektronikus adatbázisból (http://www.e-cegjegyzek.hu, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont, http://
kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek, http://kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas, http://
kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-ajanlattevok, http://nyilvantartas.ommf.gov.hu, http://www.kozrend.hu/). Továbbra sem 
megfelelő. - A benyújtott önéletrajz alapján Dr. K.A. jelenleg egyéni vállalkozónak minősül. Azonban a kapacitást biztosító 
szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatban kapacitást biztosító magánszemélyként került megjelölésre, valamint az EEKD II.
rész A: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk pontjában adószám nem került megadásra, kizárólag adóazonosító jel. 
Továbbra is fennáll az ellentmondás. - Az ajánlatuk nem tartalmazza a II. rész vonatkozásában egyik kapacitást biztosító 
szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratát sem. - Az ajánlatuk nem tartalmazza a II. rész
vonatkozásában egyik kapacitást biztosító szervezet összeférhetetlenségi nyilatkozatát sem. - az előírt árindokolást nem 
nyújtotta be, erre figyelemmel nem állapítható meg, hogy aránytalanul alacsony árat tartalmaz-e az ajánlati ára vagy sem. 
Fentiekre tekintettel a NABAGO Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg 
mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a 
nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.09.02Lejárata:2019.08.24Kezdete:

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:

nyilatkozattétel lehetséges dilemmáit veti fel. E tekintetben szükséges kiemelni, hogy különbség van egy szerződéskötésre 
vonatkozó szándéknyilatkozat, illetve az előszerződés tartalma között. A munkaszerződés kapcsán számos vita volt olvasható, 
hallható a jogalkalmazók körében abban a tekintetben, hogy a munkaszerződés esetében alkalmazható-e az előszerződés 
kategóriája. Az előszerződést a munkajogi jogviszony esetében a szakirodalomban egyes vélemények nem tartották jogilag 
lehetségesnek, figyelemmel arra, hogy a munkaszerződés lényegi elemeiben való megállapodás a munkajogi jogviszonyt már 
létrehozza, mások azonban ezt az álláspontot cáfolták. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 31. §-a a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) számos rendelkezésének alkalmazását háttérjogszabályként 
tartalmazza, amelyek között szerepel többek között a Ptk. 6:73. §-a, az előszerződés rendelkezése is. Ezen hivatkozás alapján az 
előszerződés megkötésére a munkaszerződés tekintetében is lehetőség van. Az előszerződés alapján a felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, megállapítva a szerződés lényeges feltételeit, a 
bíróság - amennyiben bármelyik fél szerződéskötési kötelezettségének nem tenne eleget - pedig jogosult ezen feltételek esetén 
és alapján a szerződés létrehozatalára. A munkaszerződés esetében is megállapítható tehát az arra kötött előszerződés kötőereje
, a felek szerződéskötési kötelezettsége ezen megállapodásból fakadóan egyértelmű, így amennyiben a kapacitások 
igénybevétele ezen egybehangzó jognyilatkozaton alapszik, az az ajánlatkérő számára egyértelműen mutatja a felek 
elkötelezettségét és ezáltal a teljesítésbe történő bevonására vonatkozó szándékot, és az megfelel a Kbt. 65. § (7) bekezdésében 
rögzített igazolás feltételeinek. Amennyiben azonban egy a fentieknek nem megfelelő, munkajogi tekintetben előszerződésnek 
nem minősülő nyilatkozatról van szó, álláspontom szerint ennek bemutatása az ajánlattétel során nem elegendő, azonban ez a 
konkrét eset körülményei függvényében külön vizsgálandó. Az ajánlattevő és a vele munkaviszonyban nem álló, azonban az 
alkalmasság igazolásához igénybe vett szakértő tehát megállapodhatnak abban, hogy egy későbbi időpontban egymással 
munkaszerződést kötnek. Amennyiben egy meghatározott személyt az ajánlatkérő elő-munkaszerződés bemutatása mellett vesz 
igénybe az alkalmasság igazolásához, véleményem szerint ez nem mentesíti a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti erőforrást 
biztosító személyhez kötődő kötelezettségek alól, így az alkalmasság igazolása tekintetében ezen személy az ajánlattevő 
szervezete részének még nem tekintendő, a munkaviszonyt az előmunkaszerződés még az ajánlattétel időpontjában nem hozza 
létre. Álláspontom szerint tehát az ilyen szakember, mint erőforrást biztosító személy értelmezhető, akit köt a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti, az alkalmasság tekintetében kitöltött EEKD benyújtási kötelezettség is.” Kbt. 73. § (2) 
bekezdés szerinti érvénytelenségi indok: Ajánlatkérő a 2. rész vonatkozásában a benyújtott árindokolásra figyelemmel további 
kiegészítő indokolást kért, figyelemmel arra, hogy az árindoklás részletes indoklásában nem szerepel a célcsoport útiköltsége. (
Tov. kieg. indok. 1.) Közös ajánlattevő a benyújtott kiegészítő indokolásban úgy nyilatkozott, hogy a „Célcsoport ellátása, 
catering” tétel összegébe kalkulálta az útiköltséget, 6000 Ft összeggel számolt. A célcsoport útiköltségével kapcsolatos válasz 
nem elfogadható, figyelemmel arra, hogy az árindokolásba alátámasztásul csatolt árajánlatból (árindokolás utolsó két oldala) 
egyértelműen megállapítható, hogy az árajánlatban lévő adatokkal – azzal megegyező számokkal - számolt az árindokolásában a 
„Célcsoport ellátása, catering” tétel esetében, az alátámasztó árajánlat azonban útiköltséget nem tartalmazott. Erre figyelemmel
nem fogadható el azon további kiegészítő indokolás, miszerint a „Célcsoport ellátása, catering” tételbe kalkulálta az útiköltséget,
tekintettel arra, hogy az árindokolás alátámasztó dokumentuma ezt nem támasztja alá. Fentiekre tekintettel a Suliszerviz 
Oktatási és Szakértői Iroda Kft. – Suliszerviz Pedagógiai Intézet – NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti 
Társaság – Medimágnes Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság közös ajánlattevők 2. részben benyújtott ajánlata – 
figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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Érvényes, de értékelés alá nem vont ajánlatok és indoklások: 1. rész: OKTKER-NODUS Kiadó Kft (8200 Veszprém Bartók Béla Utca 12.
) adószáma:11327419-2-19. és a Danuvia Stúdió Kft.(1036 Budapest Pacsirtamező Utca 41-43) adószáma: 25404494-2-41. ajánlattevő 
1. részben benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. Tekintettel azonban arra, hogy az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és a Danuvia 
Stúdió Kft. közös ajánlattevők ajánlatkérő 2019. június 18. napján küldött – a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D
.695/33/2016. iktatószámú határozatában kimondottakra figyelemmel – felkérésre nem nyilatkoztak ajánlatuk fenntartásáról, erre 
figyelemmel úgy kell tekinteni, hogy ajánlatukat nem tartották fenn. Erre figyelemmel az 1. részben az eljárás további részében az 
értékelés során az ajánlatát ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 189 373 500 2. Az M.2.1. a
) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 
429 3. Az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, 
max. 24 hónap): 125 4. Az M.2.1. c) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata 
( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 468 2. rész OKTKER-NODUS Kiadó Kft (8200 Veszprém Bartók Béla Utca 12.) adószáma:11327419-2-
19. és a Danuvia Stúdió Kft.(1036 Budapest Pacsirtamező Utca 41-43) adószáma: 25404494-2-41. ajánlattevő 2. részben benyújtott 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, ezért ajánlata érvényes.Tekintettel azonban arra, hogy az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és a Danuvia Stúdió Kft. közös 
ajánlattevők ajánlatkérő 2019. június 18. napján küldött – a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D.695/33/2016. 
iktatószámú határozatában kimondottakra figyelemmel – felkérésre nem nyilatkoztak ajánlatuk fenntartásáról, erre figyelemmel úgy 
kell tekinteni, hogy ajánlatukat nem tartották fenn. Erre figyelemmel a 2. részben az eljárás további részében az értékelés során az 
ajánlatát ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 44 880 000 2. Az M.2.2. pont szerinti 
alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 121 
Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft, (3300 Eger, Bercsényi Utca 51/a) adószáma: 23052709-2-10. Ajánlattevő 2. részben 
benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes.Tekintettel azonban arra, hogy a Tempo-Legato Kft. ajánlattevő ajánlatkérő 
2019. június 18. napján küldött – a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D.695/33/2016. iktatószámú határozatában 
kimondottakra figyelemmel – felkérésre nem nyilatkozott ajánlata fenntartásáról, erre figyelemmel úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát 
nem tartotta fenn. Erre figyelemmel a 2. részben az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát ajánlatkérő figyelmen 
kívül hagyja. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 31 013 280 2. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményre 
bemutatott 1 fő szakember többlettapasztalata ( min. 0 hónap, max. 24 hónap): 210

VI.1.10) További információk:




