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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

GINOP-5.3.5 pilot projektek megvalósításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001221792020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_7583195
6

Csömöri Út 50-60 31260/343

Budapest HU110 1147

Farkas Edina

kozbeszerzes@kezmu.hu +36 14222430

Igen

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_4885997
2

Laky Adolf Utca 41-49 31566/7

Budapest HU110 1145

Farkas Edina

kozbeszerzes@kezmu.hu +36 12513288
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IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

GINOP-5.3.5 pilot projektek megvalósítása  
1. részajánlati kör:  
A GINOP-5.3.5-18-2019-00128 – „A HVDSZ 2000 és a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében felkészülés a 
foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira a "C" – 
feldolgozóipar bútorgyártás ágazatban foglalkoztatottak részére” projekthez tartozó pilot projekt megvalósítása, a GINOP-5.3.5-18 
„Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” felhívás (továbbiakban: Felhívás) 3.1.2.1 da) pontja 
szerinti, célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás); Felhívás 3.1.2.1 dg) pontja szerinti, 
tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése; Felhívás 3.1.2.1 di) pontja szerinti, a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált 
feldolgozása, tevékenységek biztosítása. 
 
2. részajánlati kör:  
A GINOP-5.3.5-18-2019-00137 „A FÉSZEK -Fogyatékossággal Élők Szakszervezete és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. 
együttműködése keretében a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai a "C" – feldolgozóipar, Gép, gépi berendezés gyártása 
ágazatban foglalkoztatottak részére” projekthez tartozó pilot projekt megvalósítása, a GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci 
alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” felhívás (továbbiakban: Felhívás) 3.1.2.1 da) pontja szerinti, 
célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás); Felhívás 3.1.2.1 dg) pontja szerinti, tájékoztató 
rendezvények, kampányok szervezése; Felhívás 3.1.2.1 di) pontja szerinti, a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, 
tevékenységek biztosítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

GINOP-5.3.5 pilot projektek megvalósítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://kezmu.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://kezmu.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 202269158Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.fokefe.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.fokefe.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Nem

NF Tender Közbeszerzési Tanácsadó Betéti 
Társaság

EKRSZ_6298864
3

Kőbányai Út 45/A. K épület II. lépcsőház 3. emelet 5. ajtó

Budapest HU110 1101

Németh Ferenc

nemeth.ferenc@nftender.hu
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő az ajánlata és hiánypótlása részeként teljes körűen benyújtotta az alkalmasság igazolása 
keretében ajánlatkérő által előírt okiratokat, azok tartalma alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 8 450 000 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves vizsgálat 
lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): Igen

23686850213Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2700 Cegléd, Öreghegyi Út 3.

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő az ajánlata és hiánypótlása részeként teljes körűen benyújtotta az alkalmasság igazolása 
keretében ajánlatkérő által előírt okiratokat, azok tartalma alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 900 000 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves vizsgálat 
lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): Igen 

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

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 - GINOP-5.3.5-18-2019-00128 pilot projektRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

237A 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:

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Nyertes ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem támaszkodott más gazdasági szereplő erőforrására.

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 8 450 000,- Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) 
pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot.

23686850213Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2700 Cegléd, Öreghegyi Út 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)

Az „Ajánlati ár (nettó Ft)” esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számította ki a pontszámokat. 
Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki 
a pontszámokat.  
 
Az arányosítás során alkalmazott képlet: 
P=        Alegjobb/Avizsgált×(Pmax-Pmin)+Pmin 
 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
2. részszempont: Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves vizsgálat 
lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem). 
A jelen értékelési részszempont esetében a pontszámok megadása abszolút értékeléssel (pontkiosztás) történt.  Ajánlattevő „igen” 
vállalás esetén 10 pontot kap (értékelési pontszám), „nem” vállalás esetén 0 pontot.

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:

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves 
vizsgálat lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): 10

Szöveges értékelés:

1000Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 7,75 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves 
vizsgálat lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): 10 

Szöveges értékelés:

797.7INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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2 - GINOP-5.3.5-18-2019-00137 pilot projektRész száma, elnevezése:

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

Az érvénytelenség indokai:  
Ajánlatkérő 2020. december 22. napján hiánypótlási felhívással fordult az ajánlattevő felé az alábbi tartalommal, melyet az 
ajánlattevő az alábbi módon teljesített:  
1.        Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő az eljárást megindító felhívás VI.3.9) pontjában:  
12) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát mindkét részajánlati körben fenntartja az előző évben 
százmillió forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a 
jelen pont szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 
követelményeknek a jelen pont szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek 
meg. Ajánlatkérő „az előző évben elért árbevétel” kifejezés alatt a gazdasági szereplő 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. közötti 
időszakban elért értékesítés nettó árbevételének összegét érti.  
 
Az ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetként ajánlatában az Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságra 
(székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) támaszkodik. A kapacitást nyújtó szervezet 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. közötti 
időszakban elért értékesítés nettó árbevételének összege 793 433 000,- Ft, mely meghaladja az ajánlatkérő által alkalmazott 
előírásban foglalt százmillió forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt. 
 
A fentiek alapján hiánypótlás keretében mindkét részajánlati körben kérjük, hogy:  
- Javítsák az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát akként, hogy abból törlésre kerül az Ex Ante Tanácsadó 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) gazdasági szereplő! ÉS 
- Az EKR-ben a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” megnevezésű részben kerüljön törlésre az Ex Ante Tanácsadó 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) gazdasági szereplő! ÉS 
- Javítsák a bemutatott szakember (Z. Á.) rendelkezésre állási nyilatkozatát akként, hogy abból szintén törlésre kerül az Ex Ante 
Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) gazdasági szereplő! ÉS 
- Ajánlattevő mutasson be – az ajánlatban benyújtott referenciaigazolások helyett – olyan referenciát/referenciákat, melyek vagy 
saját teljesítésben valósultak meg, vagy olyan gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) teljesítésében, mely megfelel az 
eljárást megindító felhívás idézett követelményének.  
Amennyiben az ajánlattevő új kapacitást nyújtó szervezetet jelöl meg a referenciakövetelmény igazolása végett, úgy kérjük, 
hogy:  
o        Csatolják az új kapacitást nyújtó szervezettel kötött, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti megállapodást (előszerződést) az 
előírásoknak megfelelő tartalommal! ÉS 
o        Csatolják az új kapacitást nyújtó szervezet törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy 
aláírási mintáját! ÉS 
o        Csatolják az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát akként, hogy abban az új kapacitást nyújtó 
szervezet kerül feltüntetésre!  
 
Ajánlatkérő álláspontja: Ajánlattevő határidőben hiánypótlást nem nyújtott be egyik részajánlati kör vonatkozásában sem, a fenti 
hiányt nem pótolta, az ajánlata így nem felel meg az eljárást megindító felhívás VI.3.9) pont 12) alpontjában tett fenntartásnak, 
melyre tekintettel érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.  
 
Ajánlatkérő 2020. december 22. napján árindokolás iránti kéréssel fordult az ajánlattevő felé mindkét részajánlati körben. 
Ajánlattevő a kért árindokolást egyik részajánlati kör vonatkozásában sem teljesítette, semmilyen dokumentummal nem 
támasztotta alá az ajánlati ára gazdasági észszerűségét és a szerződés adott áron való teljesíthetőségét. Erre tekintettel 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen mindkét 
részajánlati körben. 

27965940241EX ANTE Magistra Oktatási és Felnőttképző Kft., Magyarország 1025 Budapest, Vérhalom Utca 33
/a

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:
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Az „Ajánlati ár (nettó Ft)” esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számította ki a pontszámokat. 
Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki 
a pontszámokat.  
 
Az arányosítás során alkalmazott képlet: 
P=        Alegjobb/Avizsgált×(Pmax-Pmin)+Pmin 
 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

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:

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves 
vizsgálat lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): 10

Szöveges értékelés:

1000Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 7,41 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves 
vizsgálat lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): 10

Szöveges értékelés:

767.1INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő az ajánlata és hiánypótlása részeként teljes körűen benyújtotta az alkalmasság igazolása 
keretében ajánlatkérő által előírt okiratokat, azok tartalma alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 8 450 000 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves vizsgálat 
lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): Igen

23686850213Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2700 Cegléd, Öreghegyi Út 3.

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő az ajánlata és hiánypótlása részeként teljes körűen benyújtotta az alkalmasság igazolása 
keretében ajánlatkérő által előírt okiratokat, azok tartalma alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 11 400 000 
Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves vizsgálat 
lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): Igen

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

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:

A szerződés száma:

Igen
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Az érvénytelenség indokai:  
Ajánlatkérő 2020. december 22. napján hiánypótlási felhívással fordult az ajánlattevő felé az alábbi tartalommal, melyet az 
ajánlattevő az alábbi módon teljesített:  
1.        Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő az eljárást megindító felhívás VI.3.9) pontjában:  
12) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát mindkét részajánlati körben fenntartja az előző évben 
százmillió forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a 
jelen pont szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 
követelményeknek a jelen pont szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek 
meg. Ajánlatkérő „az előző évben elért árbevétel” kifejezés alatt a gazdasági szereplő 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. közötti 
időszakban elért értékesítés nettó árbevételének összegét érti.  
 
Az ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetként ajánlatában az Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságra 
(székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) támaszkodik. A kapacitást nyújtó szervezet 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. közötti 
időszakban elért értékesítés nettó árbevételének összege 793 433 000,- Ft, mely meghaladja az ajánlatkérő által alkalmazott 
előírásban foglalt százmillió forint általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt. 
 
A fentiek alapján hiánypótlás keretében mindkét részajánlati körben kérjük, hogy:  

27965940241EX ANTE Magistra Oktatási és Felnőttképző Kft., Magyarország 1025 Budapest, Vérhalom Utca 33
/a

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:

Nyertes ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem támaszkodott más gazdasági szereplő erőforrására.

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:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 8 450 000,- Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) 
pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot.

23686850213Enrawell Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2700 Cegléd, Öreghegyi Út 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)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
2. részszempont: Ajánlattevő a teljesítésbe bevon-e legalább 1 fő olyan szakembert, aki legalább 45 főre vonatkozó kérdőíves vizsgálat 
lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem). 
A jelen értékelési részszempont esetében a pontszámok megadása abszolút értékeléssel (pontkiosztás) történt.  Ajánlattevő „igen” 
vállalás esetén 10 pontot kap (értékelési pontszám), „nem” vállalás esetén 0 pontot.
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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:

2021.01.22Lejárata:2021.01.13Kezdete:

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:

- Javítsák az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát akként, hogy abból törlésre kerül az Ex Ante Tanácsadó 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) gazdasági szereplő! ÉS 
- Az EKR-ben a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” megnevezésű részben kerüljön törlésre az Ex Ante Tanácsadó 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) gazdasági szereplő! ÉS 
- Javítsák a bemutatott szakember (Z. Á.) rendelkezésre állási nyilatkozatát akként, hogy abból szintén törlésre kerül az Ex Ante 
Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a) gazdasági szereplő! ÉS 
- Ajánlattevő mutasson be – az ajánlatban benyújtott referenciaigazolások helyett – olyan referenciát/referenciákat, melyek vagy 
saját teljesítésben valósultak meg, vagy olyan gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) teljesítésében, mely megfelel az 
eljárást megindító felhívás idézett követelményének.  
Amennyiben az ajánlattevő új kapacitást nyújtó szervezetet jelöl meg a referenciakövetelmény igazolása végett, úgy kérjük, 
hogy:  
o        Csatolják az új kapacitást nyújtó szervezettel kötött, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti megállapodást (előszerződést) az 
előírásoknak megfelelő tartalommal! ÉS 
o        Csatolják az új kapacitást nyújtó szervezet törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy 
aláírási mintáját! ÉS 
o        Csatolják az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát akként, hogy abban az új kapacitást nyújtó 
szervezet kerül feltüntetésre!  
 
Ajánlatkérő álláspontja: Ajánlattevő határidőben hiánypótlást nem nyújtott be egyik részajánlati kör vonatkozásában sem, a fenti 
hiányt nem pótolta, az ajánlata így nem felel meg az eljárást megindító felhívás VI.3.9) pont 12) alpontjában tett fenntartásnak, 
melyre tekintettel érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.  
 
Ajánlatkérő 2020. december 22. napján árindokolás iránti kéréssel fordult az ajánlattevő felé mindkét részajánlati körben. 
Ajánlattevő a kért árindokolást egyik részajánlati kör vonatkozásában sem teljesítette, semmilyen dokumentummal nem 
támasztotta alá az ajánlati ára gazdasági észszerűségét és a szerződés adott áron való teljesíthetőségét. Erre tekintettel 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen mindkét 
részajánlati körben.

2021.01.12

2021.01.12
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