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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:

2019.12.31

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:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A 2019. évi májusi-júniusi írásbeli érettségi vizsgák feladatsorainak mérésmetodikai monitorozása az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-
00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében. 1. rész: A 2019. május-júniusi érettségi vizsgadolgozatok pontszámainak 
adatbegyűjtése 5 vizsgatárgyból (tervezetten legfeljebb 400 középiskolában, országosan). Az adatfelvétel megszervezése és 
lebonyolítása az AT feladata. A feldolgozandó mennyiség várhatóan vizsgatárgyanként maximálisan 1000 db közép- és 600 db emelt 
szintű vizsgadolgozat. 2. rész: A 2019. május-júniusi közép- és emelt szintű érettségi feladatsorok megoldásainak mérésmetodikai 
szakmai elemzése öt vizsgatárgyból az 1. részben begyűjtött adatok feldolgozásával. AT elkészíti az egyes feladatlapok statisztikai 
összefoglalóját, a statisztikai feldolgozás adatai alapján a feladatsoronkénti mérésmetodikai szakmai elemzéseket (ezen belül 
kiemelten: az elemzés részeként vizsgatárgyanként és szintenként összehasonlítja az elemzés eredményét a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-
0004 kiemelt projekt keretében 2012-ben elvégzett elemzéssel), valamint külön elemzésben összegzi a vizsgatárgyak feladatlapjainak 
elemzéseiből levonható következtetéseket, megállapításokat különös tekintettel arra, hogy melyek tekinthetők 
vizsgatárgyspecifikusnak, és melyek vizsgatárgyfüggetlennek. A vizsgatárgyanként, szintenként elkészített statisztikai összefoglalók 
terjedelme egyenként legalább ¼ - ¼ ív, az elemzések terjedelme vizsgatárgyanként, szintenként egyenként legalább 1-1 ív, az 
összefoglaló elemzés terjedelme legalább 2 ív. Az AK az 1 ív mértékegységet 40.000 leütésként határozza meg. További részletezést a 
részenkénti műszaki leírás tartalmaz a KD részeként.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP3.2.15 Érettségi mérésmet II. (1244)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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 

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:

100

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

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 18 686 400 / súlyszám: 81 / pont: 4,31 / pont*súlyszám: 348,94 2. 
M.1.c) vezető 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: 438,94

Szöveges értékelés:

438.94ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 8 050 000 / súlyszám: 81 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 810,00 2. 
M.1.c) vezető 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:

900.00Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3. 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 18 686 400 2. M.1.c) vezető 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 Az ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. 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.

23953466241ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1055 
Budapest, Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.

Ajánlattevő neve: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Tóga utca 12. 3. em. 
10. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 8 050 000 2. M.1.c) vezető 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 Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. 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.

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Érettségi mérésmetodika – Adatbegyűjtés 2019Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen



EKR001276482019

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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:

Az ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. 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 arány értékelési szempont szerinti 2. legkedvezőbb ajánlat. Az ellenszolgáltatás összege: 
nettó 18.686.400 HUF. Amennyiben az 1. részben az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 
ajánlatot tevő ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés, abban az esetben Ajánlatkérő 
költség átcsoportosítással a 2. részben fennmaradó nettó 6.788.500 Ft összegből 5.139.900 Ft összeggel az 1. részben 
rendelkezésre álló fedezet összegét kiegészíti.

23953466241ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1055 Budapest, 
Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.

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

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 Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. 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 8 050 000 HUF. A 
szükséges fedezet rendelkezésre áll.

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

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)

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).

adatrögzítő tanárok, vizsgatárgyanként 1 fő;

még nem ismertek

szakértői tevékenység; oktatási tevékenység; adatrögzítés; informatikai feladatok ellátása;

még nem ismertek
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Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. 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 2020. február 21. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi 
közbeszerzési eljárás mindkét része vonatkozásában 2020. február 27. napja 16:00 óra benyújtási határidővel. Az OKT-FULL 
Tanácsadó Kft. hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi 
közbeszerzési eljárás mindkét része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak 
az alábbiak szerint: - Ajánlattevő az egyik részben benyújtott ajánlatában sem csatolta a tartalomjegyzéket, és hiánypótlás során 
sem nyújtotta be, azonban ez érvénytelenséget nem eredményező formai hiány. - Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta Ö.G 
aláírás-címpéldányát, azonban az aláírási címpéldányon szereplő lakcím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő lakcímmel, 
és hiánypótlás során sem került megfelelően benyújtásra. - Ajánlattevő ajánlata részeként egyik részben sem nyújtotta be az 
alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozatot, és hiánypótlás során sem nyújtotta be. - Ajánlattevő ajánlata részeként nem 
nyújtotta be az kapacitást biztosító szervezet bevonásáról szóló nyilatkozatot egyik részben sem, és hiánypótlás során sem 
nyújtotta be. - Ajánlattevő az eljárás első része tekintetében ajánlata részeként benyújtotta az alkalmassági 
minimumkövetelményekről szóló nyilatkozatát, azonban az M.1.c) pont vonatkozásában nem került benyújtásra nyilatkozat és 
hiánypótlás során sem került benyújtásra. - Ajánlattevő az eljárás második része tekintetében ajánlata részeként benyújtotta az 
alkalmassági minimumkövetelményekről szóló nyilatkozatát, azonban az M.1.d) és M.2 pont vonatkozásában nem került 
benyújtásra nyilatkozat, és hiánypótlás során sem került benyújtásra. - Ajánlattevő ajánlata részeként az eljárás egyik részében 
sem nyújtotta be G.I. szakember végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumait, és hiánypótlás során sem került benyújtásra
. - Ajánlattevő ajánlata részeként csatolta az eljárás mindkét része tekintetében G.I önéletrajzát, azonban a munkáltató 
megnevezésére szolgáló mező nem került kitöltésre, a munkáltató nem került megjelölésre. Amennyiben G.I. más szervezet 
munkavállalójaként került bevonásra, úgy annak munkáltatója minősül kapacitást biztosító szervezetnek. Amennyiben G.I. 
egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként kerül bevonásra, úgy kapacitást biztosító személynek minősül. Amennyiben 
ajánlattevő és G.I között már az ajánlattételkor munkaviszony állt fenn úgy ajánlattevőt szükséges megjelölni az önéletrajzon. Az 
ellentmondást ajánlattevő nem oldotta fel. - Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtott G.I önéletrajzából nem derül ki 
egyértelműen, hogy a felsorolt projektek közül, mely projekt esetében és mennyi időn át volt szakmai vezető, ebből kifolyólag a 
szakmai tapasztalat szakmai vezető minőségben sem megállapítható, ezen ellentmondást sem oldotta fel ajánlattevő. - A 2. 

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

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 2020. február 21. napján hiánypótlásra és 
felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás mindkét része vonatkozásában 2020. február 27. 
napja 16:00 óra benyújtási határidővel. A MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság hiánypótlását és 
felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás mindkét része 
vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: Ajánlattevő 
benyújtott ajánlata részeként nem csatolta az alábbi dokumentumokat a tárgyi közbeszerzési eljárás egyik részében sem, és 
azokat hiánypótlás keretében sem nyújtotta be: - Ajánlati nyilatkozat (dokumentáció 3.3. pontjának megfelelően); - Aláírási 
címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak 
mellékleteit aláíró vonatkozásában (dokumentáció 3.5. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66.
§ (6) bekezdése alapján (Nemleges tartalommal is!) (dokumentáció 3.9. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat kapacitást biztosító
szervezet igénybevételéről (Nemleges tartalommal is!) (dokumentáció 3.10. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelésről (dokumentáció 3.12. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat kiegészítő 
tájékoztatásról (dokumentáció 3.13. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat üzleti titokról (dokumentáció 3.14. pontjának 
megfelelően); - Nyilatkozat összeférhetetlenségről (dokumentáció 3.15. pontjának megfelelően); - A 2. értékelési részszempont 
vonatkozásában megajánlott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, valamint végzettséget, képzettséget igazoló 
dokumentumok (dokumentáció 3.18. és 8.2 pontjának megfelelően); - A 2. értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott 
szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (dokumentáció 3.18 és 8.2 pontjának megfelelően. Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat megtételére szolgáló EKR űrlapon – mindkét részben - 
G.O.I tényleges tulajdonost tüntette fel. Ajánlattevő cégkivonata szerint G.O.I és K.K. az ajánlattevő tagjai. A cégkivonat szerint 
G.O.I szavazati jogának mértéke meghaladja az 50%-ot. K.K tag tulajdoni hányadára, szavazati jogára, illetve befolyásszerzésére 
vonatkozóan a cégkivonat nem tartalmaz adatot, azonban a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával való rendelkezés feltételét vizsgálva matematikailag lehetséges, hogy az ajánlattevő cégkivonatában feltüntetett 
mind a két tag tényleges tulajdonosnak minősüljön. Mindezekre figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozatuk a tényleges tulajdonosokra vonatkozóan adott esetben felülvizsgálandó, adott 
esetben kiegészítendő. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be az ellentmondás továbbra is fennáll 
mindkét rész vonatkozásában. Fentiekre tekintettel a MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. ajánlattevő 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 mindkét rész 
vonatkozásában érvénytelen.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
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1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 9 660 000 / súlyszám: 81 / pont: 6,05 / pont*súlyszám: 490,36 2. M
.1.d) vezető 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: 580,36

Szöveges értékelés:

580.36Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 5 848 000 / súlyszám: 81 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 810,00 2. 
M.1.d) vezető 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:

900.00ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Tóga utca 12. 3. em. 
10. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 9 660 000 2. M.1.d) vezető 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 A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. 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, azonban a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint nem 
a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be.

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

Ajánlattevő neve: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3. 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 5 848 000 2. M.1.d) vezető 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 Az ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. 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.

23953466241ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1055 
Budapest, Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Érettségi mérésmetodika–Szakmai elemzés 2019Rész száma, elnevezése:

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

értékelési szempont vonatkozásában – mindkét részben – a szakember benyújtott önéletrajzán, illetve a szakember benyújtott 
rendelkezésre állási nyilatkozatán „Szakmai vezető” pozíció került megjelölésre, a 2. értékelési szempontra bemutatott 
szakember az M.1. c), illetve d) pont szerinti „vezető szakemberként” kerül bemutatásra az értékelési szempontra figyelemmel, 
ezen ellentmondást sem oldotta fel ajánlattevő. Fentiekre tekintettel az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő 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 mindkét 
rész vonatkozásában érvénytelen.

Igen
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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

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:

Az ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. 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 5 848 000 HUF. A 
szükséges fedezet rendelkezésre áll.

23953466241ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1055 Budapest, 
Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.

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)

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:

100

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

statisztikai feladatok ellátása; koordinátori feladatok ellátása; szakértői tevékenység; elemzések készítése;

még nem ismertek
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Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő tárgyi közbeszerzési eljárás 2. 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 2. része vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiakra 
figyelemmel: Ajánlatkérő 2020. február 21. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi 
közbeszerzési eljárás mindkét része vonatkozásában 2020. február 27. napja 16:00 óra benyújtási határidővel. Az OKT-FULL 
Tanácsadó Kft. hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi 
közbeszerzési eljárás mindkét része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak 
az alábbiak szerint: - Ajánlattevő az egyik részben benyújtott ajánlatában sem csatolta a tartalomjegyzéket, és hiánypótlás során 
sem nyújtotta be, azonban ez érvénytelenséget nem eredményező formai hiány. - Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta Ö.G 
aláírás-címpéldányát, azonban az aláírási címpéldányon szereplő lakcím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő lakcímmel, 
és hiánypótlás során sem került megfelelően benyújtásra. - Ajánlattevő ajánlata részeként egyik részben sem nyújtotta be az 
alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozatot, és hiánypótlás során sem nyújtotta be. - Ajánlattevő ajánlata részeként nem 
nyújtotta be az kapacitást biztosító szervezet bevonásáról szóló nyilatkozatot egyik részben sem, és hiánypótlás során sem 
nyújtotta be. - Ajánlattevő az eljárás első része tekintetében ajánlata részeként benyújtotta az alkalmassági 
minimumkövetelményekről szóló nyilatkozatát, azonban az M.1.c) pont vonatkozásában nem került benyújtásra nyilatkozat és 
hiánypótlás során sem került benyújtásra. - Ajánlattevő az eljárás második része tekintetében ajánlata részeként benyújtotta az 
alkalmassági minimumkövetelményekről szóló nyilatkozatát, azonban az M.1.d) és M.2 pont vonatkozásában nem került 
benyújtásra nyilatkozat, és hiánypótlás során sem került benyújtásra. - Ajánlattevő ajánlata részeként az eljárás egyik részében 
sem nyújtotta be G.I. szakember végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumait, és hiánypótlás során sem került benyújtásra
. - Ajánlattevő ajánlata részeként csatolta az eljárás mindkét része tekintetében G.I önéletrajzát, azonban a munkáltató 
megnevezésére szolgáló mező nem került kitöltésre, a munkáltató nem került megjelölésre. Amennyiben G.I. más szervezet 
munkavállalójaként került bevonásra, úgy annak munkáltatója minősül kapacitást biztosító szervezetnek. Amennyiben G.I. 
egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként kerül bevonásra, úgy kapacitást biztosító személynek minősül. Amennyiben 
ajánlattevő és G.I között már az ajánlattételkor munkaviszony állt fenn úgy ajánlattevőt szükséges megjelölni az önéletrajzon. Az 
ellentmondást ajánlattevő nem oldotta fel. - Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtott G.I önéletrajzából nem derül ki 
egyértelműen, hogy a felsorolt projektek közül, mely projekt esetében és mennyi időn át volt szakmai vezető, ebből kifolyólag a 
szakmai tapasztalat szakmai vezető minőségben sem megállapítható, ezen ellentmondást sem oldotta fel ajánlattevő. - A 2. 
értékelési szempont vonatkozásában – mindkét részben – a szakember benyújtott önéletrajzán, illetve a szakember benyújtott 
rendelkezésre állási nyilatkozatán „Szakmai vezető” pozíció került megjelölésre, a 2. értékelési szempontra bemutatott 
szakember az M.1. c), illetve d) pont szerinti „vezető szakemberként” kerül bemutatásra az értékelési szempontra figyelemmel, 
ezen ellentmondást sem oldotta fel ajánlattevő. Fentiekre tekintettel az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő 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 mindkét 
rész vonatkozásában érvénytelen.

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

A MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tárgyi közbeszerzési eljárás 2. 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 2. része vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: Ajánlatkérő 2020. február 21. napján hiánypótlásra és 
felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás mindkét része vonatkozásában 2020. február 27. 
napja 16:00 óra benyújtási határidővel. A MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság hiánypótlását és 
felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás mindkét része 
vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: Ajánlattevő 
benyújtott ajánlata részeként nem csatolta az alábbi dokumentumokat a tárgyi közbeszerzési eljárás egyik részében sem, és 
azokat hiánypótlás keretében sem nyújtotta be: - Ajánlati nyilatkozat (dokumentáció 3.3. pontjának megfelelően); - Aláírási 
címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak 
mellékleteit aláíró vonatkozásában (dokumentáció 3.5. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66.
§ (6) bekezdése alapján (Nemleges tartalommal is!) (dokumentáció 3.9. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat kapacitást biztosító
szervezet igénybevételéről (Nemleges tartalommal is!) (dokumentáció 3.10. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelésről (dokumentáció 3.12. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat kiegészítő 
tájékoztatásról (dokumentáció 3.13. pontjának megfelelően); - Nyilatkozat üzleti titokról (dokumentáció 3.14. pontjának 
megfelelően); - Nyilatkozat összeférhetetlenségről (dokumentáció 3.15. pontjának megfelelően); - A 2. értékelési részszempont 
vonatkozásában megajánlott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, valamint végzettséget, képzettséget igazoló 
dokumentumok (dokumentáció 3.18. és 8.2 pontjának megfelelően); - A 2. értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott 
szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (dokumentáció 3.18 és 8.2 pontjának megfelelően. Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat megtételére szolgáló EKR űrlapon – mindkét részben - 
G.O.I tényleges tulajdonost tüntette fel. Ajánlattevő cégkivonata szerint G.O.I és K.K. az ajánlattevő tagjai. A cégkivonat szerint 
G.O.I szavazati jogának mértéke meghaladja az 50%-ot. K.K tag tulajdoni hányadára, szavazati jogára, illetve befolyásszerzésére 
vonatkozóan a cégkivonat nem tartalmaz adatot, azonban a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával való rendelkezés feltételét vizsgálva matematikailag lehetséges, hogy az ajánlattevő cégkivonatában feltüntetett 
mind a két tag tényleges tulajdonosnak minősüljön. Mindezekre figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozatuk a tényleges tulajdonosokra vonatkozóan adott esetben felülvizsgálandó, adott 
esetben kiegészítendő. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be az ellentmondás továbbra is fennáll 
mindkét rész vonatkozásában. Fentiekre tekintettel a MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. ajánlattevő 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 mindkét rész 
vonatkozásában érvénytelen.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban rögzítette: „Ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét arra, 
hogy jelen közbeszerzési eljárás 2. részét a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbi szabályok 
alkalmazása mellett. A projekt jelenlegi záró időpontja: 2020. október 31. Ajánlatkérő Támogatási szerződés módosítása iránti igényt 
nyújt be a projekt időtartamának meghosszabbítása (projekt záró dátumának 2021. június 30-i időpontig történő módosítása) iránt. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy amennyiben a Támogató a közbeszerzés 2. részének megvalósításához szükséges 
projekt záró dátum 2021. június 30-i időpontig történő meghosszabbítását nem, vagy az igényelthez képest korábbi időpontig hagyja 
jóvá, úgy ajánlatkérő azt olyan előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti, amelyre 
figyelemmel – a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján – az eljárást a 2. rész vonatkozásában eredménytelennek nyilváníthatja, illetve az 
eljárás 2. része vonatkozásában a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesülhet a szerződéskötési kötelezettsége alól. Amennyiben 
ajánlatkérő a 2. részben megköti a szerződést, úgy felhívja a figyelmet, hogy - a fenti feltételekre tekintettel - amennyiben a 
szerződéskötés időpontjáig nem születik döntés a támogatási szerződés módosítására vonatkozó fenti igény elfogadásáról, Ajánlatkérő 
a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként köti ki az eljárás 2. 
részének megvalósításához szükséges projekt záró dátum 2021. június 30-i időpontig történő meghosszabbítását. Ez esetben a 
szerződés hatályba lépésének napja a Támogató projekt záró dátumának 2021. június 30-i időpontig történő meghosszabbításának 
jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét követő 3. munkanap. A döntés írásban történő kézhezvételéről Ajánlatkérő nyertes 
Ajánlattevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben a projekt záró dátumának 2021. június 30-i időpontig történő meghosszabbítását nem
hagyják jóvá, vagy az igényelthez képest korábbi időpontig hagyják jóvá, vagy nem születik döntés 2020.05.18-ig, a vállalkozási 
szerződés nem lép hatályba a szerződő felek között, az minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a projekt záró dátumának 
2021. június 30-i időpontig történő meghosszabbítását elutasító vagy az igényelthez képest korábbi időpontig jóváhagyó írásbeli 
döntés kézhezvételének napján, de legkésőbb a 2020.05.18. napon." Ajánlatkérő benyújtotta 2020. 02. 10-i dátummal a Támogatási 
szerződés módosítása iránti igényt a projekt időtartamának meghosszabbítása iránt, azonban annak elbírálására még nem került sor. 
Erre figyelemmel az eljárás eredményessé nyilvánítható azzal, hogy az eljárás 2. részében a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a 
megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének kösse ki ajánlatkérő a projekt záró dátumának 2021. június 30-i 
időpontig történő meghosszabbításának a jóváhagyását.

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:

2020.04.24Lejárata:2020.04.15Kezdete:

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:

2020.04.14

2020.04.14
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