
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége : Külső Oktatásszervezés a Főtáv Zrt 
számára 
3. A választott eljárás fajtája:  a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész, 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt 
eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése:  
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illet őleg meghirdet ő hirdetményre 
(felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:  2013.02.25. KÉ-2720/2013. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás : igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. 
§ (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre 
tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen 
okból került elvonásra, átcsoportosításra: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén 
részenként): 10 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességé ben legel őnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerint i tartalmi eleme, illet őleg 
elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként):  Az értékelési szempont a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt az alábbiak szerint: Az értékelési 
szempont tekintetében az oktatásszervezőnek járó jutalék összege. 
Oktáv Továbbképz ő Központ Zrt ( 2509 
Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.). 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 12% 3.344.880,- nettó 
HUF 
 

Menedzser Praxis Szakk iadó és 
Gazdasági Tanácsadó Kft. ( 1149 
Budapest, Nagy Lajos király útja 127.) 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 9,5% 2.648.030- nettó 
HUF 

Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft  
(1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.) 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 2% 557.480,- nettó HUF 

Work Force Személyzeti Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft ( 3526 Miskolc, Szentpéteri 
Kapu 80.( kapcsolat tartási t.hely: 1139 

Ajánlati á r (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 8.69%-ban, 2.422.250



Budapest, Váci út 49.)) nettó HUF 

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft  
(1138 Budapest Váci út 186.) 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 4,89%-ban, 1 363 000 -
nettó HUF 

Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési 
Alapítvány Szakközépiskola ( 1094 
Budapest, Balázs Béla utca 18.) 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 6% 1 672. 440,- nettó 
HUF 

Qualy-Co Kft ( 1132 Budapest, Visegrádi 
utca 19.) 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 8,5%-ban, 2 369. 290 ,-
nettó HUF 

Ringroup Oktató Korlátolt Felel ősségű 
Társaság ( 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál 
utca 2.) 

Ajánlati ár  (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére –
27.874.000 HUF – vetített oktatás 
szervezési díj): 15%-ban, 4.181.100 ,-
nettó HUF 

Az ajánlatok értékelése során a Kbt 67.§-a értelmében felvilágosítás kérésére, 
valamint hiánypótlásra került sor az ajánlatokban szereplő nem egyértelmű 
kijelentések és nyilatkozatok tisztázása valamint hiányosságok pótlása érdekében. 
Ajánlatkérő az OKTÁV Továbbképz ő Központ Zrt., Menedzser Praxis Szakkiadó 
és Gazdasági Tanácsadó Kft. , Önkonet Kft, Biztosítási Oktatási Intézet 
Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola, valamint a Ringroup Oktató Kft. ajánlata 
vonatkozásában felvilágosítást, az Önkonet Kft ajánlattevő vonatkozásában pedig 
egyúttal hiánypótlást is kért.  

Továbbá a fent megnevezett ajánlattevők vonatkozásában egyúttal az ajánlatok 
értékelése során Ajánlatkérő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) bekezdése 
értelmében fennáll az indokolás kérési kötelezettsége az ajánlatokban szereplő, az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elem, tehát az ajánlati ár tekintetében.  

OKTÁV Továbbképz ő Központ Zrt. (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-
39.) ajánlattevő 
 
Az OKTÁV Továbbképz ő Központ Zrt. részéről a felvilágosítás kérés tárgya volt, 
hogy az ajánlattevő ajánlata 36-39. oldalán lévő nyilatkozatban az „ajánlattevő” 
szófordulat helyett a „részvételi jelentkező” szófordulat szerepelt. 

Ajánlatkérő a felvilágosítás kérés keretében nyilatkozatra szólította fel a megnevezett 
ajánlattevőt, miszerint az ajánlatban lévő nyilatkozatban a részvételi jelentkező 
helyett helyesen mindenhol az ajánlattevő szófordulatot kell-e érteni. A nyilatkozat a 
megadott határidőre 2013. április 4. 10:00 órára beérkezett. 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 



Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 12 % volt. A nevezett összeg több mint 20%-al negatív 
irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó jutalék 
összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése értelmében a 
kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel az 
ajánlattevőt. 

Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért indokolás a 
megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett. A beadott indokolás 
tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében további indokolást 
kért az ajánlattevőtől, mert beadott indokolásából nem votl megállapítható, hogy az 
egy fő oktatásszervező tekintetében összesen mennyi munkaórával számolt a 
szerződés teljesítése érdekében, valamint, hogy a szerződés teljesítése alatt a 
feladat ellátásához igénybe vett egyéb általános és speciális infrastrukturális 
költségeknek mi a munkaóra vetítési alapja. 
A további indokolás a magadott határidőre, 2013. április 12. 12:00-ra beérkezett. 
Ajánlattevő további indokolásában választ adott minden olyan kérdésre, mely nem 
volt egyértelmű a korábbi indokolásában, így kétséget kizáróan eloszlatott minden 
kétséget, mely a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
teljesíthetősége tekintetében merült fel, a megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 
Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó K ft . (1149 Budapest, 
Nagy Lajos király útja 127.) ajánlattevő 

Az Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó K ft. részéről a 
felvilágosítás kérés tárgya volt, hogy az ajánlattevő ajánlata 5-11. oldalán lévő 
nyilatkozatban az „ajánlattevő” szófordulat helyett a „részvételi jelentkező” 
szófordulat szerepelt. 

Ajánlatkérő a felvilágosítás kérés keretében nyilatkozatra szólította fel a megnevezett 
ajánlattevőt, miszerint az ajánlatban lévő nyilatkozatban a részvételi jelentkező 
helyett helyesen mindenhol az ajánlattevő szófordulatot kell-e érteni. A nyilatkozat a 
megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára beérkezett. 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 9,5 % volt.  A nevezett összeg több mint 20%-al 
negatív irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó 
jutalék összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése 
értelmében a kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel 



az ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett. 

A beadott indokolás tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében 
további indokolást  kért az ajánlattevőtől, mert beadott indokolásából nem volt 
megállapítható, hogy a három fő oktatásszervező tekintetében összesen mennyi 
munkaórával számolt a szerződés teljesítése érdekében. 
A további indokolás a magadott határidőre, 2013. április 12. 12:00-ra beérkezett. 
Ajánlattevő további indokolásában választ adott minden olyan kérdésre, mely nem 
volt egyértelmű a korábbi indokolásában, így kétséget kizáróan eloszlatott minden 
kétséget, mely a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
teljesíthetősége tekintetében merült fel, a megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 
Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

Önkonet Kft.  (1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. IV. em.) ajánlattevő 

Az Önkonet Kft. részéről a felvilágosítás kérés tárgya az volt, hogy az ajánlattevő 
ajánlata 3. oldalán lenyilatkozta a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, hogy 
a közbeszerzési szerződés „képzések” részének tekintetében kíván alvállalkozót 
igénybe venni.  

Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az alvállalkozói pozíció csak 
az oktatásszervezőkre irányulhat, mely pozíció nem jelentheti egyértelműen az 
oktatások és képzések, valamint tréningek megtartását is.  

Ajánlatkérő a felvilágosítás kérés keretében nyilatkozatra szólította fel a megnevezett 
ajánlattevőt, miszerint erősítse meg, hogy az ajánlata 3. oldalán feltüntetett 
„képzések” tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók mindössze elírás. A 
nyilatkozat a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára beérkezett. 

Az ajánlati felhívás III.2.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában Az 
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a meg követelt igazolási mód  
részében az Ajánlatkérő előírta, hogy az M/2 alkalmasság igazolásához szükséges a 
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontjában foglaltakra tekintettel - 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) megnevezése, képzettsége szakmai 
tapasztalat ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A 
szakember bemutatása során csatolandó: a) szakmai önéletrajz egyszerű másolati 
példánya a szakember saját kezű aláírásával, b) a szakemberek végzettségét 
igazoló dokumentum egyszerű másolata.  

Ajánlattevő az ajánlata 18. oldalán megnevezte azon három személyt, akiket be 
kíván vonni a szerződés teljesítésébe. A három megjelölt oktatásszervező közül 
azonban csak kettőnek csatolta be az előírt: „a) a szakmai önéletrajz egyszerű 
másolati példánya a szakember saját kezű aláírásával, b) a szakemberek 
végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata” iratokat. 

Ajánlatkérő felszólította az ajánlattevőt, hogy a harmadik oktatásszervező 
képzettségét és végzettségét igazoló iratokat, valamint a szakmai önéletrajzot 



hiánypótlás keretében küldje be az ajánlati felhívásban megadott kapcsolattartási 
pontra. A kért dokumentumok a megadott határidőre, 2013. április 9. 10:00 órára 
beérkezett. 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 2 % volt.  A nevezett összeg több mint 20%-al negatív 
irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó jutalék 
összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése értelmében a 
kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel az 
ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett. 

A beadott indokolás tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében 
további indokolást  kért az ajánlattevőtől, mert beadott indokolásából nem volt 
megállapítható, hogy a szerződés teljesítése érdekében kalkulált munkaórák száma 
milyen arányban oszlik meg a szakemberek között, valamint a teljesítésbe bevonni 
kívánt, egyes oktatásszervezők munkabére tekintetében, tehát a szerződés 
teljesítése során felmerülő személyi jellegű költségek ismertetésénél átlag 
összegeket adott meg, és azokkal számolt az indokolása során. 

Továbbá indokolása 3. oldalán lévő nyilatkozata szerint az ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás közvetlen tárgyával nem azonos, bár kapcsolódó 
tevékenységből, az oktatások és képzések szervezése mellett, az oktatások és 
képzések megtartásából realizálódó nyereséggel is számolt.  

Erre tekintettel Ajánlatkérő nyilatkozattételre szólította fel az ajánlattevőt, hogy 
nyilatkozzon a tekintetben, hogy az indokolásában egyébként számszakilag 
feltüntetett, a közbeszerzési eljárás tárgyából származó profit egyértelműen elkülönül 
a csak közvetett tárgynak minősülő oktatások és képzések megtartásából származó 
remélt nyereségtől. 

A további indokolás a magadott határidőre, 2013. április 12. 12:00-ra beérkezett. 
Ajánlattevő további indokolásában választ adott minden olyan kérdésre, mely nem 
volt egyértelmű a korábbi indokolásában, így kétséget kizáróan eloszlatott minden 
kétséget, mely a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
teljesíthetősége tekintetében merült fel, a megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 

Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel. 
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

Work Force Kft  (1134 Budapest Váci út 49) ajánlattevő  

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 



kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 8,69 % volt. A nevezett összeg több mint 20%-al 
negatív irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó 
jutalék összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése 
értelmében a kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel 
az ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett.  

A beadott indokolás tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében 
további indokolást  kért az ajánlattevőtől, mert beadott indokolásában a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésével járó 
költségeket és bevételt arányosítva adta meg, tekintettel a párhuzamosan futó egyéb 
projektekre. 
A további indokolás a magadott határidőre, 2013. április 12. 12:00-ra beérkezett. 
Ajánlattevő további indokolásában választ adott minden olyan kérdésre, mely nem 
volt egyértelmű a korábbi indokolásában, így kétséget kizáróan eloszlatott minden 
kétséget, mely a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
teljesíthetősége tekintetében merült fel, a megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 
Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

NEXON Kft. (1138 Budapest,Váci út 186.) ajánlattevő 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 4,89 % volt. A nevezett összeg több mint 20%-al 
negatív irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó 
jutalék összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése 
értelmében a kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel 
az ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett.  

Ajánlattevő indokolásában kétséget kizáróan eloszlatott minden kétséget, mely a 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesíthetősége 
tekintetében merült fel, a megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 

Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 



Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány  Szakközépiskola . (1094 
Budapest, Balázs Béla utca 18) ajánlattevő 

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány  Szakközépiskola részéről a 
felvilágosítás kérés tárgya volt, hogy az ajánlattevő ajánlatában a teljesítésbe 
bevonni kívánt egyik szakember Nagy Magdolna önéletrajzából nem derül ki 
egyértelműen, hogy rendelkezik minimálisan kettő év oktatás/képzés szervezési 
gyakorlattal, ami az ajánlati felhívás műszaki-szakmai alkalmasság M/2 pontjában 
meghatározott alkalmassági követelmény volt.  

Továbbá az ajánlat 46-47 oldalain használt 4./B és 4./C nyilatkozatmintákban megtett 
nyilatkozatok ellentmondást eredményeztek. A 4./B számú nyilatkozatmintában 
ismertette a hivatkozott törvény szerint definiált tényleges tulajdonosi kapcsolatát, 
azonban a 4./C számú nyilatkozatmintában nyilatkozata szerint a hivatkozott törvény 
értelmében definiált tényleges tulajdonosa nincsen. 

Ennek megfelelően Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében nyilatkozatra szólította 
fel a megnevezett ajánlattevőt, miszerint fejtse ki, hogy a szakmai önéletrajzában 
megjelölt 2010. június 1.-2011. május 31. közötti időszakban projekt koordinátor 
beosztásban milyen releváns tevékenységet végzett, mely tevékenység oktatás 
illetve képzés szervezési gyakorlatnak minősül, valamint oldja fel az ellentmondást a 
megnevezett 4./B és 4./C számú nyilatkozatminták között.  

A nyilatkozat a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára beérkezett. 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 6 % volt. A nevezett összeg több mint 20%-al negatív 
irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó jutalék 
összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése értelmében a 
kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel az 
ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett.  

A beadott indokolás tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében 
további indokolást  kért az ajánlattevőtől, mert beadott indokolásában a szolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos személyi jellegű- és az egyéb speciális általános, 
infrastrukturális költségek summa összegének eredménye nem volt világos, 
egyébiránt pedig szerződés teljesítésével járó személyi jellegű költséget, az 
oktatásszervezők bruttó munkabér költségét arányosítva és nem egyértelműen 
tüntette fel. 

A további indokolás a magadott határidőre, 2013. április 12. 12:00-ra beérkezett. 
Ajánlattevő további indokolásában a rendelkezésre bocsátott táblázat helyes 
kitöltésével, valamint az ahhoz tartozó szöveges indokolással választ adott minden 
olyan kérdésre, mely nem volt egyértelmű a korábbi indokolásában, így kétséget 
kizáróan eloszlatott minden kétséget, mely a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötendő szerződés teljesíthetősége tekintetében merült fel, a 
megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 



Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

Qualy-Co Kft. (1132 Budapest Visegrádi utca 19) ajánlattevő 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 8,5 % volt. A nevezett összeg több mint 20%-al 
negatív irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó 
jutalék összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése 
értelmében a kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel 
az ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett.  

Ajánlattevő indokolásában kétséget kizáróan eloszlatott minden kétséget, mely a 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesíthetősége 
tekintetében merült fel, a megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 

Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

Ringroup Oktató Kft. (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 2.) ajánlattevő 

A Ringroup Oktató kft. részéről a felvilágosítás kérés tárgya egyrészt az volt, hogy 
az ajánlattevő ajánlata 14. oldalán szereplő referencia táblázatban a Képzések 
résztvev ő cégek kapcsolattartói , valamint a képzésben résztvev ő cégek adata i 
oszlopokat hibásan töltötte ki, mert a nevezett oszlopba a saját, és nem a másik fél 
adatait tüntette fel.  

Másrészt az ajánlattevő ajánlatában a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
önéletrajzaiból nem derült ki, hogy milyen jogviszonyban állnak az ajánlattevővel, 
tehát a szakmai önéletrajzokban nem szerepel a Ringroup Oktató Kft, mint 
munkáltató. Továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt Barity Bianka és Németh Eszter 
önéletrajzából nem derült ki egyértelműen, hogy rendelkeznek minimálisan kettő év 
oktatás/képzés szervezési gyakorlattal, ami az ajánlati felhívás műszaki-szakmai 
alkalmasság M/2 pontjában meghatározott alkalmassági követelmény volt.  

Ennek megfelelően Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében nyilatkozatra szólította 
fel a megnevezett ajánlattevőt, miszerint fejtse ki, hogy Barity Bianka szakmai 
önéletrajzában megjelölt 2009. augusztus-2010. június közötti időszakban betöltött 
projektkoordinátor beosztás, valamint Németh Eszter szakmai önéletrajzában 



megjelölt 2005. április-2008. június közötti időszakban betöltött kirendeltségvezető-
helyettes beosztás milyen relevanciával bír az oktatásszervezői tapasztalat 
tekintetében? 

A kért tájékoztatás felvilágosítás keretében a megadott határidőre, 2013. április 4. 
10:00 órára beérkezett. 

Az ajánlat kiértékelése során ajánlattevő megállapította, hogy a Kbt. 69.§ (2) 
bekezdése alapján az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege, több mint 20%-
al eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre 
kerülő valamely eleme esetén, az adott elemre eső – anyagi fedezet összegétől. 
Ennek indoka, hogy az ajánlattevő által megajánlott oktatásszervezői jutalék a 
vetítési alaphoz viszonyítottan 15 % volt. A nevezett összeg több mint 20%-al negatív 
irányban eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az oktatásszervezőnek járó jutalék 
összegétől. Ajánlatkérő ennek megfelelően a Kbt. 69.§ (2) bekezdése értelmében a 
kért felvilágosítás mellett az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatok megadására, valamint indokolásra szólította fel az 
ajánlattevőt. Az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában kért 
indokolás a megadott határidőre, 2013. április 4. 10:00 órára megérkezett.  

A beadott indokolás tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (3) bekezdése értelmében 
további indokolást  kért az ajánlattevőtől, mert beadott indokolásából nem derült ki, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
teljesítéséhez mennyi munkaórával számolt . 

A további indokolás a magadott határidőre, 2013. április 12. 12:00-ra beérkezett. 
Ajánlattevő további indokolásában a rendelkezésre bocsátott táblázat helyes 
kitöltésével, valamint az ahhoz tartozó szöveges indokolással választ adott minden 
olyan kérdésre, mely nem volt egyértelmű a korábbi indokolásában, így kétséget 
kizáróan eloszlatott minden kétséget, mely a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötendő szerződés teljesíthetősége tekintetében merült fel, a 
megajánlott ellenszolgáltatás tükrében. 
Ajánlatkérő így megállapította, hogy ajánlattevő mindenben megfelelt a tájékoztatás 
kérése/indokolás kérése felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak és 
dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás 
és tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági 
ésszerűséggel.  
Ajánlattev ő ajánlata érvényes és alkalmas. 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
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 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított 
szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés 
során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok 
közötti pontszámot: 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ( 1133 Budapest, Váci út 86/B. 2. em. 8-
9.) ajánlattevő 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlatában az ellenszolgáltatás 
összege  több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az 
ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott 
elemre eső - anyagi fedezet összegétől. Erre tekintettel a Kbt. 69.§ (2) bekezdése 
értelmében az ajánlatkérő az ajánlati árának indokolására hívta fel az ajánlattevőt. 
A hiányok pótlására, a felvilágosítások megadására, valamint az aránytalanul 
alacsony ár megindokolására az ajánlatkérő által egységesen megadott határidő 
2013. április 04 csütörtök 10:00 óra volt. Az ajánlattevő a megadott határidőre nem 



nyújtotta be az ajánlati árának tartalmát megalapozó adatokat és indokolást. Az 
ajánlatkérő így nem tudott meggyőződni arról, hogy az ajánlattevő által megajánlott 
áron a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
összességében ténylegesen teljesíthető. A Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony árat tartalmaz. A 
fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelennek nyilvánította  

EDUWEB Multimédia Zrt (1023 Budapest, Zsigmond tér 10.) ajánlattevő 

Ajánlattevő ajánlatában nem nevezte meg azokat a szakembereket, akiket a 
teljesítésbe be kíván vonni, valamint a képzettséget-végzettséget igazoló 
dokumentumokat, melyek bizonyítják az M/2 műszaki-szakmai alkalmasság pontjának 
való megfelelést. A hiányok pótlására, a felvilágosítások megadására, valamint az 
aránytalanul alacsony ár megindokolására az ajánlatkérő által egységesen megadott 
határidő 2013. április 04 csütörtök 10:00 óra volt. Ajánlattevő a megadott határidőre 
nem nyújtotta be a hiánypótlását. A műszaki-szakmai alkalmasságát nem igazolta. A 
Kbt. 74.§ (1) bekezdésének d) pontja értelmében érvénytelen az ajánlat, ha az 
ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek. A fentiekre való tekintettel az ajánlata érvénytelen. 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlatt evő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak indokai:   

Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft (1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.). Az 
értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Az Önkonet 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft által megajánlott ajánlati ár (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére – 27.874.000 HUF – vetített oktatás szervezési 
díj): 2% azaz 557.480,- nettó HUF volt, ami a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás volt. 

b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásán ak indokai: 

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft  (1138 Budapest Váci út 186.) Az 
értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A NEXON 
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft által megajánlott ajánlati ár (a tervezett 
oktatások/képzések becsült értékére – 27.874.000 HUF – vetített oktatás szervezési 
díj): 4,89% azaz 1 363 000- nettó HUF volt, ami a második legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás volt. 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek )nek teljesítéséhez az 
ajánlattev ő alvállalkozót kíván igénybe venni:   
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : nincs 
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : 
nincs 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt  alvállalkozó(k), valamint 
a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak m űködni:   
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában: nincs 
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : 
nincs 



14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon 
alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek iga zolása érdekében az 
ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : nincs 
 b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában:  
nincs 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 
2013. április 17. 
      b) A szerz ődéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  
2013. április 26. 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2013. április 16. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2013. április 16 
18.* Az összegezés módosításának indoka:- 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:- 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 
21. * Az összegezés javításának indoka:- 
22. * Az összegezés javításának időpontja:- 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:- 
24.* Egyéb információk:- 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az 
összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


