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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Oktatási HivatalAjánlatkérő 
neve:

Szervezetfejlesztési szolgáltatások (1477)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR001419012021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Oktatási Hivatal 15329729241

Szalay Utca 10-14.

Budapest HU110 1055

Antoni Richárd

antoni.richard@oh.gov.hu +36 14773235

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 12740497241

Hold Utca 6. IV. em. 5.

Budapest HU110 1054

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

22058/2021A 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:

A Kbt. 114. § (5) bek. alapján a tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.

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

II.szakasz: Tárgy

Szervezetfejlesztési tevékenység a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 azonosítószámú uniós projekt keretében. 
Részletesen az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Szervezetfejlesztési szolgáltatások (1477)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges ajánlata is 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata a nyilatkozati szakaszban érvényes. 
Ajánlattevő neve: Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai Utca 42. 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 30 800 000 
2. M.2.a) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.a.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
3. M.2.b) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.b.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
1. ért. szempont: 30 800 000 Ft (Pont: 7,63; súlyszám 80; pont x súlyszám: 610,75 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 

11698816207Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
8000 Székesfehérvár, Nyitrai Utca 42

Az EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges ajánlata is mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata a nyilatkozati és igazolási szakaszban is érvényes. 
Ajánlattevő neve: EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 1054 Budapest, Zoltán Utca 8. fe. 1. 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 23 514 000 
2. M.2.a) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.a.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
3. M.2.b) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.b.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
1. ért. szempont: 23 514 000 Ft (Pont: 10,00; súlyszám 80; pont x súlyszám: 800,00 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 1000,00 pont

12870491241EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1054 Budapest, Zoltán Utca 8. fe. 
1.

A Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság benyújtott első és végleges 
ajánlata is mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata a nyilatkozati szakaszban érvényes. 
Ajánlattevő neve: Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Stúdium Tér 1. 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 33 440 000 
2. M.2.a) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.a.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
3. M.2.b) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.b.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
1. ért. szempont: 33 440 000 Ft (Pont: 7,03; súlyszám 80; pont x súlyszám: 562,54 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 762,54 pont

27541919211Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 2800 Tatabánya, Stúdium Tér 1.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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A RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges 
ajánlata is mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

Szöveges értékelés:

847.77RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges 
ajánlata is mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata 
a nyilatkozati szakaszban érvényes. 
Azonban nem ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb végleges ajánlatot. 
 
1. ért. szempont: 30 800 000 Ft (Pont: 7,63; súlyszám 80; pont x súlyszám: 610,75 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 810,75 pont

Szöveges értékelés:

810.75Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Az EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges ajánlata is mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata a nyilatkozati és 
igazolási szakaszban is érvényes. 
Ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb végleges ajánlatot. 
 
1. ért. szempont: 23 514 000 Ft (Pont: 10,00; súlyszám 80; pont x súlyszám: 800,00 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 1000,00 pont

Szöveges értékelés:

1000.00EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság benyújtott 
első és végleges ajánlata is mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és 
végleges ajánlata a nyilatkozati szakaszban érvényes. 
Azonban nem ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb végleges ajánlatot. 
 
1. ért. szempont: 33 440 000 Ft (Pont: 7,03; súlyszám 80; pont x súlyszám: 562,54 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 762,54 pont

Szöveges értékelés:

762.54Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges ajánlata is mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata a nyilatkozati szakaszban érvényes. 
Ajánlattevő neve: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 1146 Budapest, Izsó Utca 7. 1. em. 3. 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 29 040 000 
2. M.2.a) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.a.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
3. M.2.b) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.b.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 12 hó): 12 
1. ért. szempont: 29 040 000 Ft (Pont: 8,10; súlyszám 80; pont x súlyszám: 647,77 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 847,77 pont

14448304242RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 
Budapest, Izsó Utca 7., 1. em. 3.

3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 810,75 pont
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Érvénytelenítés jogcíme:

23343465244PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., Magyarország 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 
78.

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:

Nem vesz igénybe alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vagy személyt.

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtott első és végleges ajánlata is mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata a nyilatkozati és igazolási szakaszban is érvényes. 
Ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb végleges ajánlatot. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 23 514 000 Ft 
 
A nyertes ajánlat szerinti ellenértékre a fedezet rendelkezésre áll.

12870491241EGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1054 Budapest, Zoltán Utca 8. fe. 1.

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 az 1. részszempont esetében fordított arányosítás számításával, míg a 2. és a 3. szempont esetében egyenes 
arányosítás számítási módszerrel kerülnek kialakításra a pontszámok.

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:

dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő első és végleges ajánlata 
a nyilatkozati szakaszban érvényes. 
Azonban nem ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb végleges ajánlatot. 
 
1. ért. szempont: 29 040 000 Ft (Pont: 8,10; súlyszám 80; pont x súlyszám: 647,77 pont) 
2. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
3. ért. szempont: 12 hónap (Pont: 10,00; súlyszám 10; pont x súlyszám: 100,00 pont) 
összesen: 847,77 pont
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.03.26Lejárata:2022.03.17Kezdete:

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:

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. ajánlattevő benyújtott első ajánlata az eljárás ajánlattétteli szakaszában nem 
mindenben felelt meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, mivel ajánlattevő hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás kérésre hiánypótlását és felvilágosítását határidőre nem 
nyújtotta be, ezért első ajánlata érvénytelen az ajánlattételi szakasz nyilatkozati szakaszában a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) 
pontja alapján tekintettel arra, hogy az alábbi ajánlat érvénytelenségét okozó nem egyértelmű kijelentéseket, illetve 
nyilatkozatokat és hiányosságokat tartalmazza 
1.        Ajánlattevő által benyújtott ajánlat Ajánlattevő által tett nyilatkozatait Ajánlattevő képviseletében M.Sz. cégtársként írta 
alá.  
Ajánlattevő felvilágosítás keretében sem nyilatkozott arról, hogy M.Sz. milyen minőségben (partner vagy más munkavállaló
/cégtárs) jár el az eljárásban. 
2.        Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta a 2. értékelési szempont tekintetében benyújtotta a megajánlott B.R. 
szakember végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát. Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezéséhez csatolta végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatot, amely B.R. szakember végzettségét 
tartalmazza. Azonban Ajánlattevő sem részvételi jelentkezésében, sem ajánlatában nem nyilatkozott arról, hogy a végzettségét, 
képzettségét igazoló okirat másolatát milyen okból csatolta, ezt az ajánlati szakaszban a 2. értékelési szempont tekintetében 
megajánlott B.R. szakember végzettsége, képzettsége igazolásaként kéri-e figyelembe venni.  
Ajánlattevő felvilágosítás keretében sem nyilatkozott arról, hogy a részvételi jelentkezéshez csatolt B.R. szakember 
végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát milyen okból csatolta, illetve ezt az ajánlati szakaszban a 2. értékelési 
szempont tekintetében megajánlott B.R. szakember végzettsége, képzettsége igazolásaként kéri-e figyelembe venni. 
3.        Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta a 3. értékelési szempont tekintetében benyújtotta a megajánlott S.
Cs. szakember végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát. 
Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezéséhez csatolta végzettséget, képzettséget igazoló 
okirat másolatot, amely S.Cs. szakember végzettségét tartalmazza. Azonban Ajánlattevő sem részvételi jelentkezésében, sem 
ajánlatában nem nyilatkozott arról, hogy a végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát milyen okból csatolta, ezt az 
ajánlati szakaszban a 3. értékelési szempont tekintetében megajánlott S.Cs. szakember végzettsége, képzettsége igazolásaként 
kéri-e figyelembe venni. 
Ajánlattevő felvilágosítás keretében sem nyilatkozott arról, hogy a részvételi jelentkezéshez csatolt S.Cs. szakember 
végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát milyen okból csatolta, illetve ezt az ajánlati szakaszban a 3. értékelési 
szempont tekintetében megajánlott S.Cs. szakember végzettsége, képzettsége igazolásaként kéri-e figyelembe venni. 
4.        Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be Nyilatkozatát a kizáró okok alá tartozás hiányáról ajánlattevő, illetve 
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában. 
5.        Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be Nyilatkozatát a költség és kockázatviselésről. 
6.        Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be Nyilatkozatát a kiegészítő tájékoztatásról. 
7.        Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be a Nyilatkozatát a jogszabályi előírásoknak való megfelelésről. 
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.1.10. pontban

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
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V.2.12. pont folytatása karakterkorlátozás miatt: 
8.        Ajánlattevő a 3. értékelési szempont tekintetében benyújtotta benyújtotta S.Cs. szakmai önéletrajzát. 
Ajánlattevő által ajánlatában csatolt S.Cs. önéletrajza virtuális pdf formátumban nem képként került csatolásra, melyben a szöveg 
elemeket szövegként lehet kijelölni, azaz a nyilatkozat digitálisan létrehozott és mentett pdf-ként a szöveget nem képként, hanem 
szövegként (és nem képként) kijelölhető, másolható formában tartalmazza. 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be a 3. értékelési szempont tekintetében S.Cs. önéletrajzát saját kezűleg aláírva a 
papíralapú dokumentum egyszerű másolataként. 
9.        Ajánlattevő a 2. értékelési szempont tekintetében benyújtotta a megajánlott B.R. szakember szakmai önéletrajzát. 
A szakmai önéletrajzban a „PwC M. Kft. People and Organisation igazgató” tapasztalat esetén a tapasztalati idő vége „jelenleg is” 
megjelöléssel került megadásra. 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be B.R. szakember szakmai önéletrajzát a 2. értékelési szempont tekintetében, amely 
a „PwC M. Kft. People and Organisation igazgató” tapasztalat tekintetében a szakmai többlettapasztalat kezdő és befejező idejét év 
hónap pontossággal tartalmazza. 
10.        Ajánlattevő a 3. értékelési szempont tekintetében benyújtotta be a megajánlott S.Cs. szakember szakmai önéletrajzát. 
A szakmai önéletrajzban a „PwC M. Kft. menedzser” tapasztalat esetén a tapasztalati idő vége „folyamatban” megjelöléssel került 
megadásra. 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be S.Cs. szakember szakmai önéletrajzát a 3. értékelési szempont tekintetében, 
amely a „PwC M. Kft. menedzser” tapasztalat tekintetében a szakmai többlettapasztalat kezdő és befejező idejét év hónap 
pontossággal tartalmazza. 
11.        Ajánlattevő a 3. értékelési szempont tekintetében benyújtotta be a megajánlott S.Cs. szakember szakmai önéletrajzát. 
A szakmai önéletrajzban a „PwC M. Kft. menedzser” 2018.09 - folyamatban tapasztalatnál nem került egyértelműen megjelölésre, 
hogy azt igazgatásszervezési szakmai tapasztalat-e. 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be S.Cs. szakember szakmai önéletrajzát a 3. értékelési szempont tekintetében, 
amely a „PwC M. Kft. menedzser” 2018.09 - folyamatban tapasztalat tekintetében egyértelműen tartalmazza, hogy 
igazgatásszervezési szakmai tapasztalatot jelent-e. 
12.        Ajánlattevő a 3. értékelési szempont tekintetében benyújtotta be a megajánlott S.Cs. szakember szakmai önéletrajzát. 
A szakmai önéletrajzban a „PwC M. Kft. menedzser” 2018.09 - folyamatban tapasztalatnál nem került egyértelműen megjelölésre, 
hogy azt közigazgatási szervnél szerezte-e. 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem nyújtotta be S.Cs. szakember szakmai önéletrajzát a 3. értékelési szempont tekintetében, 
amely a „PwC M. Kft. menedzser” 2018.09- folyamatban tapasztalat tekintetében egyértelműen tartalmazza, hogy közigazgatási 
szervnél szerezte-a a szakmai többlettapasztalatot.  
13. A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. ajánlattevő benyújtott első ajánlata érvénytelen továbbá a Kbt. 88. § (7) bekezdése 
alapján is tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlatkérő végleges ajánlattételére történő felhívása ellenére határidőben nem nyújtott 
be végleges ajánlatot. 

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:
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