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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:+36 17956656Telefon:E-mail:

ügyvezetőKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

intézményvezetőKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat

Ajánlatkérő 
neve:

EFOP-189-17-2017-00012 szakmai tevékenységekKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás - 
EKR001645002019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

EKRSZ_
87703012

Széchenyi Utca 48-52.

Szekszárd HU233 7100

Berlingerné Sashegyi Katalin

titkarsag@tolnagyvk.hu +36 74510707

https://tolna.szgyf.gov.hu/index.php/intezmenyek/
tolna-megyei-gyermekvedelmi-kozpont-es-teruleti-gyermekvedelmi-szakszolgalat

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
67470293

Hold Utca 1

Budapest HU110 1054

Schultz Gábor

kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu
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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

Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-189-17-2017-00012 azonosító projekt kapcsán Megelőzést segítő 
programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében. 1. 
Egészséges életmódra nevelő előadás 2. Toxikológus által tartott előadás megvalósítása 3. Csoportterápiás tréning a gyermekvédelmi 
ellátásban részesülők számára 4. Az intézmények dolgozói részére tanácsadást, tapasztalat -és módszercsere 5. Együttműködés- és 
kreatív képességfejlesztő tréning 6. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés 7. Szemlélet- és 
kompetenciafejlesztő tréning veszélyeztetett fiataloknak 8. Szakértői díj (mentálhigiénés szakember) 9. Önismeret és énkép tréning 10
. Nemet mondás tudománya tréning 11. Drog – prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning 12. Szociális készségek 
fejlesztése képzés 13. Burn-out tréning 14. Drogprevenciós interaktív előadások a gyermekvédelmi szakellátásban részes

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP-189-17-2017-00012 szakmai tevékenységek

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/index.html

Kbt. Második rész XVI. fejezet

Uniós Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás
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Közös ajánlattevő neve: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján, 
illetőleg a keretmegállapodásos eljárás első részében kiadott ajánlati dokumentáció I.B.10. pontja és a 
megkötött keretmegállapodás III. fejezete alapján Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont rendszerét alkalmazza. Az érvényes ajánlat a felhívásban meghatározott
értékelési szempontra figyelemmel a második legalacsonyabb árat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Közös ajánlattevő neve: Globosys Hungary Kft. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján, illetőleg a 
keretmegállapodásos eljárás első részében kiadott ajánlati dokumentáció I.B.10. pontja és a megkötött 
keretmegállapodás III. fejezete alapján Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb
ár értékelési szempont rendszerét alkalmazza. Az érvényes ajánlat a felhívásban meghatározott értékelési 
szempontra figyelemmel a legalacsonyabb árat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság

Közös ajánlattevő neve: Responsum Kft. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján, illetőleg a keretmegállapodásos 
eljárás első részében kiadott ajánlati dokumentáció I.B.10. pontja és a megkötött keretmegállapodás III. 
fejezete alapján Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont
rendszerét alkalmazza. Az érvényes ajánlat a felhívásban meghatározott értékelési szempontra figyelemmel a 
harmadik legalacsonyabb árat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Közös ajánlattevő neve, székhelye: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete, 1025 Budapest Zöldlomb utca 24/A. Adószáma: 
18108361-2-41 Az értékelési szempont szerinti tartalmi elem: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) 36.210.000 Ft. Közös 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a közös ajánlattevők nem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, az 
ajánlat érvényes.

10420894241AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Visegrádi Utca 31. 3. emelet

Közös ajánlattevő neve, székhelye: Globosys Hungary Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2. Adószáma: 
13456968242 Az értékelési szempont szerinti tartalmi elem: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft): 35.325.750 Ft. Közös 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a közös ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, az 
ajánlat érvényes

23994810241Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, 1039 Budapest, Királyok Útja 98

Közös ajánlattevő neve, székhelye: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete, 1025 Budapest Zöldlomb utca 24/A. Adószáma: 
18108361-2-41 Az értékelési szempont szerinti tartalmi elem: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) 37.485.000 Ft. Közös 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a közös ajánlattevők nem állnak a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, az 
ajánlat érvényes.

13266358241MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság, 1013 Budapest, Krisztina Körút 39. 
B-tömb ép.

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás 
megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az 
elbírálás során, így az ajánlatban fennálló hiányok: 1. Előírás: Az EKR-ben létrehozott ajánlattételi felhívás V.2.) További 
információk 16. pontja szerint „Ajánlattevőnek az ajánlathoz cégszerűen aláírt részletes ártáblázatot kell benyújtania pdf és xls 
formátumban, amelyből a beszerzendő szolgáltatás egységárai megállapíthatók (minta mellékelve). A részletes ártáblázatot (
árajánlatot) ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.” Észrevétel: Az ajánlat nem tartalmazza a 
részletes ártáblázatot xls formátumban. 2. Előírás: Az EKR-ben létrehozott ajánlattételi felhívás III.1.1) pontja szerint „Az 
ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a keretmegállapodás megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok a verseny újranyitási eljárás során sem állnak fenn.” Észrevétel: Az ajánlat 
nem tartalmazza a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentum II. Útmutató 13. IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE, IRATMINTÁK pontja szerint (1. sz. iratminta). 3. Előírás: A Közbeszerzési dokumentumok II. 
fejezet 4.1. pontja szerint az „Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.” 

12553828241Eduweb Multimédia ZRt., 1036 Budapest, Galagonya Utca 5.

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:

Közös ajánlattevő neve, székhelye: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete, 1025 Budapest Zöldlomb utca 24/A. Adószáma: 
18108361-2-41 Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft): 36.210.000 Ft Az érvényes ajánlat a 
felhívásban meghatározott értékelési szempontra figyelemmel a második legalacsonyabb árat tartalmazza, gazdaságilag a 
második legelőnyösebbnek tekinthető.

10420894241AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Visegrádi Utca 31. 3. emelet

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Közös ajánlattevő neve, székhelye: Globosys Hungary Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2. Adószáma: 
13456968242 Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft): 35.325.750 Ft Az érvényes ajánlat a felhívásban
meghatározott értékelési szempontra figyelemmel a legalacsonyabb árat tartalmazza, a gazdaságilag legelőnyösebbnek 
tekinthető.

23994810241Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, 1039 Budapest, Királyok Útja 98

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)

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:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.01.30Lejárata:2020.01.21Kezdete:

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:

Észrevétel: Az ajánlat nem tartalmazza a „Nyilatkozat Magyarország alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt 
átláthatósági követelmények teljesüléséről” c. dokumentumot a közbeszerzési dokumentum II. Útmutató 13. Igazolások, 
nyilatkozatok jegyzéke, iratminták pontja szerint (3. sz. iratminta). 4. Előírás: Az EKR-ben létrehozott ajánlattételi felhívás V.2) 
További információk 12. pontja szerint „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) képviseletére jogosult személy hiteles 
cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban.” Észrevétel: Az ajánlat nem tartalmaz aláírási címpéldányt. A Kbt
. 71. § (6) bekezdése alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható, így Ajánlatkérő 
megállapította, hogy az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a fenti hiányokra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

2020.01.20

2020.01.20




