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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17961001Fax:+36 17961020Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15552929Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó 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

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Felnőttképzési programokKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001304132019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
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EKRSZ_
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Lajos Utca 80.

Budapest HU110 1036
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kopcso.beatrix@ofa.hu +36 15552950

www.ofa.hu

Dr. Antal Kadosa Adorján egyéni ügyvéd EKRSZ_
47781951

Andrássy Út 17. III. emelet 11.

Budapest HU110 1061

Balog Tímea

drbalog@mkbt.eu

www.ofa.hu
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A program célja: A program indítása azért indokolt, hogy egy új módszertan kialakításával tervezetten 20-60 ezer addicionális 
munkavállaló kihelyezése segíthető elő az elsődleges munkaerőpiacra. A program célja: ■ A felnőttképzés vállalati igényekre való 
alapozása ■ A képzési helyzet javítása, ami magában foglalja: – A jelenlegi problémák és megoldási javaslatok kidolgozását – 1 
megyében (Hajdú-Bihar megye) és 2 kiválasztott szakmában célzott képzések indításának elősegítése a kormányhivatal foglalkoztatási 
osztályainak közreműködésével – A pilóta program kiterjesztését – Az országos kiterjesztés megtervezését. ■ Sikeres képzések 
kialakítása, pilóták – A felmerülő problémákra választ adó képzési rendszer kialakításához szükséges beavatkozási pontok azonosítása 
– 1-2 képzési pilóta kiválasztása (szakterület/munkáltató egy megyében) – Pilóta képzések elindítása, koncepció finomhangolása (
bemeneti kritériumok, curriculum, vállalati partner, kimeneti kritériumok) – Finomhangolt képzési rendszer kialakítása ■ A 
programcsapat képzése – Képességfejlesztő tréningek a csapattagok számára (pl. prezentáció, kommunikáció, coaching) ■ 
Kiterjesztési terv – Szakterületeken átívelő kiterjesztési terv – Régiós, országos kiterjesztési terv – Országos marketing és 
kommunikációs terv A részletes műszaki leírás a Közbeszerzési Dokumentumokban található. A pilóta projekt keretében a kiválasztott 
külső szakmai partner és az OFA Nonprofit Kft. munkatársai, a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
delegált szakemberei és a kiválasztott egy megyében dolgozó kormányhivatali munkatársak együtt dolgoznak. Az együttműködés 
során a közszférában dolgozó munkatársak megfelelő edukációban részesülnek, képesek lesznek arra, hogy a projekt országos 
kiterjesztésekor a felnőttképzés hatékonysága munkájuk segítségével számottevően javuljon. A külső szakmai partner feladata, hogy (a
) a projekt végére képes legyen kifejleszteni és bevezetni a felnőttképzés kapcsán használt hatékony eszközrendszert, (b) kidolgozni a 
visszamérés módszertanát, majd azt finomítani, illetve (c) megteremteni annak a lehetőségét, hogy a közszférában dolgozó 
munkatársak alkalmasak legyenek a szakmai munka folytatására. A felnőttképzési program három jól elkülöníthető és egymásra épülő 
szakaszra bontható. A program ütemterve erősen meghatározott. A felnőttképzési program kivitelezésére 24 hét áll rendelkezésre, 
ebből: – 5 hét diagnosztika és dizájn – 12 hét pilóta program és kiterjesztés – 7 hét vezetői támogatás. A program/projekt 
megvalósításával kapcsolatos követelmények: A felnőttképzési rendszer piaci igényeknek megfelelő átalakítása kapcsán számos 
feltétel egyidejű fennállása szükséges. A külső szakmai partnernek rendelkeznie kell (a) megfelelő szintű infrastrukturális háttérrel, (b)
edukációs gyakorlattal, illetve (c) olyan készségekkel, amelyek megkönnyítik az érintett állami és nem állami szereplők közötti 
kommunikációt, azaz meg kell felelnie a koordinációs követelményeknek. Ezek a feltételek szilárd alapot jelentenek ahhoz, hogy a 
nemzetközi legjobb gyakorlat megismerésével és átemelésével hazánkban is mind többen tudjanak az elsődleges munkaerőpiacon 
elhelyezkedni, illetve magasabb hozzáadott értékű munkát végezni. A program/projekt végtermékei: A program eredményességét 
illetően meghatározó, hogy a program keretében kidolgozott módszertannal tervezetten 20-60 ezer addicionális munkavállaló 
kihelyezése segíthető elő az elsődleges munkaerőpiacra. Ebben a folyamatban az alábbi hat olyan szakasz/pont azonosítható, amelyek 
számottevő hatást gyakorolnak a program eredményességére, és amelyet a külső szolgáltatónak írásban dokumentálni szükséges, és a 
dokumentumokat átadni az OFA Nonprofit Kft. részére. ■ Jelenlegi helyzet diagnosztikája - kínálat – Jelenlegi képzések áttekintése (
eredményesség, költségek) – Fő kihívások azonosítása – Képzendők felmérése ■ Vállalati igények felmérése – kereslet – A jelenlegi és 
várható képzési igények felmérése – Szűk keresztmetszetek azonosítása (pl. Curriculum, képzési kapacitás és minőség, költségvetés) 
■ Működési modell – A képzési rendszerben az egyes szereplők – a navigátorok, a Foglalkoztatási osztályok munkatársai, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), illetve a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársai – feladatainak finomhangolása (pl. 
vállalati igényfelmérés, képzési lista összeállítás)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Felnőttképzési programok

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Kbt. Második rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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1. Ajánlati ár (nettó HUF) (0-100 pont): 550.000.000,- Ft (Súlyszám: 72;Érték pontokban: 100;Súlyszámmal 
megszorzott érték: 7200) 2. Szakmai ajánlat – A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
képzettsége és szakmai tapasztalata 2.1. Az M2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett 
szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) 
(0-100 pont): 139 (Súlyszám: 8;Érték pontokban: 100;Súlyszámmal megszorzott érték: 800) 2.2. Az M.2.2. 
pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági 
követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont): 90 (Súlyszám: 6;Érték pontokban: 100;
Súlyszámmal megszorzott érték: 600) 2.3. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett 
szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (
0-100 pont): 76 (Súlyszám: 6;Érték pontokban: 100;Súlyszámmal megszorzott érték: 600) 2.4. Szakmai 
felügyeletet ellátó minisztérium (Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok 
Foglalkoztatási Osztálya vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére végzett tanácsadási tapasztalattal 

Szöveges értékelés:

12000McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, ajánlattevő alkalmasságát a 
szerződés teljesítésére vonatkozóan megfelelően igazolta, és ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok. 1. Ajánlati ár (nettó 
HUF) (0-100 pont): 550.000.000,- Ft 2. Szakmai ajánlat – A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és 
szakmai tapasztalata 2.1. Az M2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az 
előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont): 139 2.2. Az M.2.2. pontra bemutatott 
szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül
(max. 72 hónap) (0-100 pont): 90 2.3. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata 
hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont): 76 2.4. Szakmai 
felügyeletet ellátó minisztérium (Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya vagy 
azonos funkciójú közigazgatási szerv részére végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember
(ek) bemutatása (max. 5 fő) (0-100 pont): 6 3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága - (0-100 pont): 118 pont

20237495244McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1061 Budapest, 
Andrássy Út 23.

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

1A 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

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:

207A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 206-502158A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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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:

M/1.2. és M/1.4. - McKinsey & Company Inc.(HÉA Európai Uniós adószám: DE 1212-3956-1)

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó HUF) : 550.000.000,- Ft Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
követelményeknek, és nyertes ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés 
szerint - az ajánlatban és hiánypótlás során - benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére, nem állnak fenn 
vele szemben kizáró okok és az anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő ajánlatot tett.

20237495244McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1061 Budapest, Andrássy 
Út 23.

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)

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – 
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel, az alábbiak szerint: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) (0-100 pont) – Súlyszám: 72 
2. Szakmai ajánlat – A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata 2.1. Az M2.1. pontra 
bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 
hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont) – Súlyszám: 8 2.2. Az M.2.2. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett 
szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) – Súlyszám:
6 2.3. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági 
követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) – Súlyszám: 6 2.4. Szakmai felügyeletet ellátó minisztérium (
Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv 
részére végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 5 fő) (0-100 pont) – 
Súlyszám: 8 3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága - (0-100 pont) – Súlyszám: 20 Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési 
részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az alábbiakban 
bemutatott egyes módszerekkel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az értékelés során
valamennyi részszempont és alszempont esetében adható pontszám alsó határa: 0 pont; felső határa: 100 pont, ahol a 0 pont a 
legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. A kerekítés két tizedesjegyig történik. Ajánlati ár - fordított arányosítás módszere 2.1.-2.4. 
értékelési szempont: egyenes arányosítás módszere 3. értékelési szempont: sorba rendezés módszere

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:

1000

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

és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 5 fő) (0-100 pont): 6 (Súlyszám: 8;
Érték pontokban: 100;Súlyszámmal megszorzott érték: 800) 3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága - (0-100 pont): 
118 pont (Súlyszám: 20;Érték pontokban: 100;Súlyszámmal megszorzott érték: 2000)

Szakértők bevonása workshopokba, valamint a kiválasztott végtermékeket ellenőrzik, és kérésére megosztják ajánlattevővel a 
tudásukat; nemzetközi legjobb példák bemutatása

McKinsey & Company Inc. (HÉA Európai Uniós adószám: DE 1212-3956-1)
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt 2019. december 12. napján nyilatkozattételre hívta fel.

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

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

2020.02.05

2020.02.05




