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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.opendoors.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 703605830Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ofa.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15552929Fax:Telefon:E-mail:

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:

Toborzás és kiválasztás a Vállalkozó Start programKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000740142019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
57318167

Lajos Utca 80.

Budapest HU110 1036

Rutai Gábor

rutai.gabor@ofa.hu +36 203157941

ODC Open Doors Consulting Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
40518295

Rózsa Utca 12.

Csurgó HU 8840

Faludi Balázs

info@opendoors.hu
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Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

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

A Vállalkozó Start Program keretében új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, Pest megyében, illetve Budapesten bejelentett
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 év alatti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők 
tájékoztatása, toborzása, kompetenciamérése, alkalmasság-vizsgálata, és a bemeneti feltételeknek megfelelő célcsoporttagok 
programba (vállalkozói képzésbe) vonása a Közép-Magyarország régió területén. A szerződés teljesítése során 1200 főt kell a 
programba, illetve a Képzési feladatot végző szolgáltató által indított vállalkozói képzésbe vonni. Opciós mennyiség: 120 fő programba 
vonása (ld. II.2.10. pont)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Toborzás és kiválasztás a Vállalkozó Start program

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Az értékelés módszere mindkét rész esetében azonos, az értékelési részszempont esetében a legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati ár)
ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított 
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám, 2016. december 21
.) alapján. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben 
foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, tartalékkeret 
nélkül, pozitív egész számokban kell megadni. Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P= (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax – Pmin) 
+ Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme 2. értékelési részszempont – Szakember szakmai többlet-tapasztalata (hónap) (Az M2 alkalmassági követelményben előírt 
szakember kötelező 36 hónapon felüli többlet tapasztalata, minimum 0 hónap maximum 36 hónap): Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tapasztalata tekintetében a megajánlott szakemberek szakmai 
önéletrajzban bemutatott szakmai tapasztalatát az alábbi módszer szerint értékeli. A 2. értékelési részszempont tekintetében a 
megajánlott szakember szakmai önéletrajzában bemutatott alkalmassági minimumkövetelményeken felüli (plusz) tapasztalatát értékeli
ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a szakmai tapasztalat tárgyának elfogadása A 2. értékelési részszempont 
tekintetében a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzában bemutatott alkalmassági minimumkövetelményeken felüli (plusz) 
tapasztalatát értékeli ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi szakmai tapasztalatokat fogadja 
el: Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szerzett toborzási és
/vagy rendezvényszervezési szakmai többlettapasztalati ideje – maximum 36 hónap többlettapasztalat. A Kbt. 77. § (1) bekezdése 

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:

Szöveges értékelés:

1000OKT-FULL Tanácsadó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (Ft/fő): 50 000 Szakember szakmai többlet-tapasztalata (hónap) (Az M2 alkalmassági követelményben előírt 
szakember kötelező 36 hónapon felüli többlet tapasztalata, minimum 0 hónap maximum 36 hónap): 36 szakmai ajánlat: Igen A 
szakmai ajánlat esetében az alábbiak szerint kéri Ajánlatkérő a logikai mező kitöltését: Ajánlattevő a szakmai ajánlatot 
benyújtotta: igen, nem nyújtotta be: nem.: igen

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Ajánlattevő ár indokolása során nem mutatta be, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó költségekkel hol 
kalkulált, a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőséget nem mutatta be, ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján 

11327419219OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200
Veszprém, Bartók Béla Utca 12.

Közös ajánlattevők szakmai ajánlata hiányos, nem teljesítési az Ajánlatkérő által előírt feltételeket. Közös Ajánlattevők az előírt 
határidőig nem nyújtottak be hiánypótlást, ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

18064979243Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium, 1096 Budapest, Lenhossék Utca 
24

Ajánlattevő szakmai ajánlata hiányos, nem teljesítési az Ajánlatkérő által előírt feltételeket. Ajánlattevő az előírt határidőig nem 
nyújtott be hiánypótlást, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.

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

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:

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 ajánlati ár (Ft/fő): 50 000. Teljes szerződéses ellenérték: 66.000.000,- Ft + áfa. Ajánlattevő 
ajánlata megfelel a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, a (pótfedezettel megnövelt) fedezet rendelkezésre áll a nyertes 
ajánlat mértékéig.

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

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)

alapján a 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg a szakmai tapasztalat időtartamának azon 
legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 
pontot ad. Amennyiben az adott ajánlattevő által bemutatott szakember nem rendelkezik az értékelés körében vizsgált többlet 
tapasztalattal (azaz a legkedvezőtlenebb 0 hónap megajánlással rendelkezik), abban az esetben ajánlattevő az értékelés során az adott 
értékelési szempontra a minimálisan kiosztható 0 pontot kapja. Ajánlatkérő az értékelés során az alábbi képletet alkalmazza / Egyenes 
arányosítás (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet, A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) eset)/: P=(A 
vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála 
felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb 
ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

2019.11.07VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2019.11.07VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

A szerződéskötési moratórium zárónapja tévesen került megadásra. Ajánlatkérő a szerződéskötési moratórium kezdetét és lejáratát 
javította.

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:

2019.11.18Lejárata:2019.11.08Kezdete:

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:

érvénytelen.

2019.10.31

2019.10.31




