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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. rész: Az AT feladata az alábbi feladat megvalósítása: Az Oktatási Hivatal (továbbiakban:OH) honlapján is elérhető írásbeli érettségi 
feladatsorok feladatainak előkészítése és átadása az AK-nek egy internetes keresőrendszerbe történő feltöltéshez. A megvalósítandó 
feladat: a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) részét képező, 1. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 1.sz. táblázatban (a 
továbbiakban: 1. rész 1.sz. táblázat) felsorolt vizsgatárgyak (53 db) OH honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorainak 
előkészítése egy internetes keresőrendszerbe történő feltöltéshez: • 1. részfeladat: - az írásbeli érettségi feladatsorok feladatainak/
részfeladatainak Internetes keresését megalapozó keresési paraméterek meghatározása (29 db paraméterlista készítése) 
vizsgatárgyanként (az élő idegen nyelvek jelen esetben egy vizsgatárgynak számítanak, ami 1 db közös paraméterlista a 29 db-ból). 
Mennyiség: összesen 29db keresési paraméterlista. • 2. részfeladat: - az OH honlapján is elérhető írásbeli érettségi feladatsorok 
feladatokra/részfeladatokra bontása, ennek során az 1. rész 1.sz. táblázatban meghatározott vizsgatárgyak (53db) esetén a 
táblázatban megadott számú feladatsorok feladatainak/részfeladatainak paramétereit tartalmazó adatbázis létrehozása; - a feladatok/
részfeladatok paraméterezése az 1. részfeladatban meghatározott és az AK-vel egyeztetett keresési paraméterek alapján. - 
Feladatsorok száma az 53 db vizsgatárgy vonatkozásában összesen 2570 db, a műszaki leírásban megadott megoszlás szerint. AK 
legkésőbb az 1. részfeladat teljesítésekor írásban nyilatkozik nyertes AT felé a műszaki leírásban jelzett 166 db feladat vizsgatárgyi 
eloszlásáról. 2. rész: Az AT feladata az alábbi feladat megvalósítása: A szóbeli tételsorok feladatainak egy fokozott biztonságú 
keresőrendszerbeli keresését megalapozó feladatbank fejlesztése. A megvalósítandó feladat: a KD részét képező, 2. részre vonatkozó 
Műszaki leírás szerinti 1.sz. táblázatban (a továbbiakban: 2. rész 1.sz. táblázat) felsorolt vizsgatárgyak szóbeli érettségi 
feladatsorainak előkészítése és átadása az AK-nek egy fokozott biztonságú keresőrendszerbe történő feltöltéshez. • 1. részfeladat: 
Szóbeli érettségi tételek feladatainak* keresését megalapozó keresési paraméterek meghatározása 19 emelt és 3 középszintű 
vizsgatárgyra (2. rész 1. sz. táblázat). *Az AK a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Mennyiség: összesen 22 db
keresési paraméterlista. • 2. részfeladat: A hatályos jogszabályoknak (az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/
1997. (VI.13.) Kormányrendelet és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet) megfelelő új 
tételek és/vagy feladatok* (a hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) fejlesztése, meglevő tételsorok (a hozzájuk tartozó 
értékelési útmutatóikkal együtt) átdolgozása az AK által meghatározott, a feladatok titkosságát biztosító körülmények között. (A 
titoktartás magában foglalja, hogy a vizsgaanyagok digitális változatának kezelésekor olyan biztonsági megoldásokat kötelező 
használni, amelyek garantálják, hogy a szerzőkön és a titoktartási nyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tett személyeken kívül 
más ne férhessen hozzá a készülő, illetve elkészült anyagokhoz, továbbá bármilyen készülő vagy már elkészült vizsgaanyag 
elektronikus változata csak olyan számítógépen tárolható, amely nincs belső vagy külső (pl.: Internet) hálózatra kapcsolva, valamint 
legkésőbb a vizsgaanyagok hivatalos átadás-átvételét követően közvetlenül mindennemű (írásos, elektronikus) munkaanyagot meg kell
semmisíteni.) A KD részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki leírás szerinti 2. és 3. sz. táblázatok (a továbbiakban: 2. rész 2. és 3. sz.
táblázatok) tartalmazzák vizsgatárgyanként a ki-, illetve átdolgozandó feladatok* és/vagy tételek és/vagy tételsorok és értékelési 
útmutatóik darabszámát és egymáshoz viszonyított munkaigényét (szorzó). *Az AK a feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy 
kísérletet ért. Mennyiség: a 2. rész 2. és 3. sz. táblázatok szerint új, illetve átdolgozott feladatok1 és/vagy tételek és/vagy tételsorok (a 
hozzájuk tartozó értékelési útmutatóikkal együtt) 20 vizsgatárgyból (37 db új feladat, 92 db új tétel, és 35 átdolgozandó tételsor). • 3.
részfeladat: Az OH tételkészletében meglevő, valamint a fentiek szerint kidolgozott tételek (kivéve ének-zene; vizuális kultúra; román 
nemzetiségi nyelv és irodalom; szerb nemzetiségi nyelv és irodalom, tehát összesen 22 db vizsgatárgy) feladatokra (2970 db)* bontása 
és paramétereit tartalmazó adatbázis elkészítése az AK-vel egyeztetett keresési paraméterek alapján, az AK által meghatározott, a 
feladatok titkosságát biztosító körülmények között. (A titoktartás magában foglalja, hogy a vizsgaanyagok digitális változatának 
kezelésekor olyan biztonsági megoldásokat kötelező használni, amelyek garantálják, hogy a szerzőkön és a titoktartási 
nyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tett személyeken kívül más ne férhessen hozzá a készülő, illetve elkészült anyagokhoz, 
továbbá bármilyen készülő vagy már elkészült vizsgaanyag elektronikus változata csak olyan számítógépen tárolható, amely nincs 
belső vagy külső (pl.: Internet) hálózatra kapcsolva, valamint legkésőbb a vizsgaanyagok hivatalos átadás-átvételét közvetlenül 
követően mindennemű (írásos, elektronikus) munkaanyagot meg kell semmisíteni.) A KD részét képező, 2. részre vonatkozó Műszaki 
leírás szerinti 4.sz. táblázat szerint (a továbbiakban: 2. rész 4. sz. táblázat). Mennyiség: a 2. rész 4.sz. táblázatban meghatározott 
vizsgatárgyakra (22 db) vonatkozóan, az új és a meglevő feladatok* (2970 db) paramétereit tartalmazó adatbázis létrehozása. *Az AK a
feladat alatt feladatot és/vagy mérést és/vagy kísérletet ért. Az AK a 2. és 3. részfeladat teljesítése során a produktumok 
átadás-átvételéhez megfelelő titkosítású eszközt (adathordozót) bocsájt az AT rendelkezésére a szerződés megkötésekor. További részl
.: műszaki leírás, KD.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP-3.2.15 Érettségi feladatbank II. (OH 1279)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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Ajánlattevő neve: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Csörsz Utca 
45. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 33 030 000 2. M.1. c) szakember közoktatás-fejlesztési programok szakmai 
vezetésben (az M.1.c) szerinti szakmai tapasztalaton felül) szerzett többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó
): 12 A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részében 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem állását megfelelően igazolta, ezért 
ajánlata érvényes a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is. A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 
ajánlattevő az ajánlattal benyújtott igazolások vonatkozásában 2020. február 04. napján 2020. február 06. napja 14:00 órai 
benyújtási határidővel hiánypótlás, illetve felvilágosítás megadására lett fel szólítva. Ajánlattevőnek többek között felvilágosítás 
keretében tisztáznia kellett, hogy az M.1.e) pont alkalmassági követelmény tekintetében igénybe veendő szakembert milyen 
formában kívánja bevonni a teljesítésbe. Ajánlattevő felvilágosítás megadása keretében tisztázta, hogy a szakembert kapacitást 
biztosító személyként, mint magánszemély veszi igénybe. Figyelemmel erre, ajánlattevő benyújtotta az ennek igazolását 
alátámasztó valamennyi dokumentumot teljes körűen. Figyelemmel arra, hogy a szakember alkalmassági követelmény 
igazolásának a vonatkozásában került bemutatásra, a rá vonatkozó hiánypótlás, illetve felvilágosítás megadására vonatkozó 
felhívásra az igazolási szakasz során került sor.

18255803243A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány, Magyarország 1123 Budapest, Csörsz 
Utca 45.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Írásbeli érettségi feladatbank (1. rész)Rész 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:

2019.10.17

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

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:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

Hegedűs Kristóf, mint magánszemély; adóazonosító szám: 8376002589; M.1. e) alkalmassági követelmény - vezető idegennyelvi 
szakember

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részében 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát 
megfelelően igazolta, ezért az ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Az ellenszolgáltatás összege: 
nettó 33 030 000 HUF.

18255803243A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány, Magyarország 1123 Budapest, Csörsz Utca 45.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső 
határ 10 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 1. értékelési szempont esetén a fentebb 
hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató V. Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására 
fejezetében hivatkozott, Miniszterelnökség által kibocsátott útmutató (elnevezése: Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) szerinti arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 
Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott 
pontszámokat. 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:

101

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

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 33 030 000 / súlyszám: 81 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 810,00 2. 
M.1.c) szakember közoktatás-fejlesztési programok szakmai vezetésben (az M.1.c) szerinti szakmai 
tapasztalaton felül) szerzett többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 12 / súlyszám: 9 / 
pont: 10,00 / pont*súlyszám: 90,00 Összesen: 900,00

Szöveges értékelés:

900.00A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. részfeladat: vizsgatárgyanként összeállított keresési paraméterlista; 2. részfeladat: feladatok/részfeladatok paramétereit 
tartalmazó adatbázis 53 vizsgatárgyból - még nem ismert az alvállalkozó(k) kiléte; folyt. a VI.1.10) További információk pontban.

Hegedűs Kristóf, mint magánszemély; adóazonosító szám: 8376002589
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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

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Szóbeli érettségi feladatbank (2. rész)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része 
tekintetében benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: Ajánlatkérő 2019. december 06. napján hiánypótlásra 
megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában 2019. december 12. napja 16:00 óra 
benyújtási határidővel. A MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság hiánypótlását az előírt határidő 
lejártáig benyújtotta, azonban a benyújtott hiánypótlás nem terjedt ki teljes körűen a hiánypótlási felhívásban foglaltakra, 
figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok továbbra is fennállnak 
az alábbiak szerint: - Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta a kapacitást biztosító szervezet/személy vonatkozásában a „
Nyilatkozat kizáró okokról” űrlapot kitöltve; és azt a hiánypótlás során sem nyújtotta be. - Ajánlattevő ajánlata részeként nem 
csatolta a 2. értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozatát, és azt a hiánypótlás során sem nyújtotta be megfelelően, figyelemmel arra, hogy a nyilatkozatban nem a konkrét 
beosztás/pozíció került feltüntetésre, hanem az alkalmassági követelmény, amelyet a szakember igazol, azonban ez 
érvénytelenséget nem eredményező formai hiány.

10349629219MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8242 Örvényes, 
Fenyves Utca 1.

A Scormulus Etananyag Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében 
benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
előírtaknak, erre tekintettel ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: Ajánlatkérő 2019. december 06. napján hiánypótlásra megadására hívta fel 
ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában 2019. december 12. napja 16:00 óra benyújtási határidővel. A
Scormulus Etananyag Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság hiánypótlását az előírt határidő lejártáig benyújtotta, azonban a 
benyújtott hiánypótlás nem terjedt ki teljes körűen a hiánypótlási felhívásban foglaltakra, figyelemmel erre a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: - 
Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta a kapacitást biztosító szervezet/személy vonatkozásában a „Nyilatkozat kizáró 
okokról” űrlapot kitöltve; és azt a hiánypótlás során sem nyújtotta be. - Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta a 
tartalomjegyzéket, és a hiánypótlás során kizárólag a hiánypótlás teljesítése során benyújtott dokumentumok köre tekintetében 
csatolta a tartalomjegyzéket, az ajánlathoz tartozó tartalomjegyzék továbbra sem került benyújtásra, azonban ez 
érvénytelenséget nem eredményező formai hiány.

24225939243Scormulus Etananyag Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1125 Budapest, Kikelet 
Utca 35. A. ép.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen



EKR001326732019

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részében 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát 
megfelelően igazolta, ezért az ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Az ellenszolgáltatás összege: 
nettó 35 026 000 HUF.

18255803243A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány, Magyarország 1123 Budapest, Csörsz Utca 45.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső 
határ 10 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 1. értékelési szempont esetén a fentebb 
hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató V. Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására 
fejezetében hivatkozott, Miniszterelnökség által kibocsátott útmutató (elnevezése: Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) szerinti arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 
Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott 
pontszámokat. 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 35 026 000 / súlyszám: 81 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 810,00 2. 
M.1.d) szakember közoktatás-fejlesztési programok szakmai vezetésben (az M.1.d) szerinti szakmai 
tapasztalaton felül) szerzett többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 12 / súlyszám: 9 / 
pont: 10,00 / pont*súlyszám: 90,00 Összesen: 900,00

Szöveges értékelés:

900.00A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részében 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem állását megfelelően igazolta, ezért 
ajánlata érvényes a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is. Ajánlattevő neve: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda 
Alapítvány Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Csörsz Utca 45. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 35 026 000 2. M.1
. d) szakember közoktatás-fejlesztési programok szakmai vezetésben (az M.1.d) szerinti szakmai tapasztalaton felül) szerzett 
többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 12

18255803243A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány, Magyarország 1123 Budapest, Csörsz 
Utca 45.

1. részfeladat: szóbeli érettségi tételek keresési paraméterek meghatározása, 2. részfeladat: szóbeli tételfejlesztés, átdolgozás, 3.
részfeladat szóbeli tételek feladatokra bontása, paraméterezése.
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban rögzítette: „Ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra, 
hogy jelen közbeszerzési eljárás mindkét részét a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja, mindkét részben 
az alábbi szabályok alkalmazása mellett. Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához 
szükséges mértékben a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a többletfedezet bevonásáról szóló döntése alapján Ajánlatkérő legkésőbb 
az összegezés kiküldéséig támogatási szerződésmódosítást, vagy változásbejelentést nyújthat be, illetve kezdeményezheti a költségek 
átcsoportosítását a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. Ajánlatkérő az eljárást - bármely közbeszerzési rész 
vonatkozásában - a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés 
időpontját megelőzően már megszületett döntés alapján elutasításra kerül a támogatási szerződés módosítására vagy 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.20Lejárata:2020.02.11Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az alvállalkozók még nem ismertek.

2020.02.10

2020.02.10
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változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igénye, vagy alacsonyabb összegben kerül jóváhagyásra, és a 
szükséges fedezethez a különbözetet Ajánlatkérő egyéb forrásból nem tudja biztosítani. Amennyiben ajánlatkérő a fentiek ellenére – 
bármely részben – megköti a szerződést, úgy felhívja a figyelmet, hogy a - fenti feltételekre figyelemmel - amennyiben az 
eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek 
átcsoportosítására vonatkozó igénye elfogadásáról, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés 
hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási 
szerződésmódosítás, vagy változásbejelentés, illetve költség-átcsoportosítás jóváhagyását vagy egyéb forrásból történő biztosítását. Ez 
esetben a szerződés hatályba lépésének napja a szükséges többletforrás biztosítása vonatkozásában a támogatási szerződés 
módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igény elfogadásáról szóló döntés 
kézhezvételét vagy az egyéb forrás bevonásáról szóló döntést követő 3. munkanap. A döntés írásban történő kézhezvételéről 
Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben bármely részben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a 
támogatási szerződésmódosítást, vagy változásbejelentést, illetve a költségek átcsoportosítását nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb 
mértékben hagyják jóvá, vagy ajánlatkérő egyéb forrásból azt nem biztosítja, vagy annak biztosításáról nem születik döntés az 
összegezés kiküldését követő 90. naptári napig, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződő felek között, az minden további 
jogcselekmény nélkül megszűnik a (támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek 
átcsoportosítására vonatkozó igényt elutasító vagy alacsonyabb összegben jóváhagyó, illetve ajánlatkérő egyéb forrásból történő nem 
biztosítására vonatkozó) írásbeli döntés kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 90. naptári napon.” 
Ajánlatkérő benyújtotta 2020.02.10 dátummal a többletfedezet vonatkozásában a támogatási szerződésmódosítást, azonban annak 
elbírálására még nem került sor. Erre figyelemmel az eljárás eredményessé nyilvánítható azzal, hogy a Kbt. 135.§ (12) bekezdése 
alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének kösse ki ajánlatkérő a nyertes ajánlathoz szükséges 
többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási szerződésmódosítás jóváhagyását. Fentiekre figyelemmel került az eljárás mindkét 
része eredményesé nyilvánításra. V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele pont folytatása az 1. rész vonatkozásában: A következő 
elvégzendő feladatok kapcsán az alvállalkozó(k) kiléte már ismert, és feltüntetésre került az V.2.10) pontban: A közbeszerzéshez 
kapcsolódó Műszaki leírás 3. pontjában leírt feladatok koordinálása az adott vizsgatárgy tekintetében, adott vizsgatárgy szakmai 
anyagainak, produktumainak minőségbiztosítása vezető idegennyelvi tantárgyi szakemberként.




