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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt): 
 

Hivatalos név:  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: Kossuth tér 1. 
Város Kaposvár 
Postai irányítószám: 7400 

 
II. szakasz: Tárgy 

 
II.1) Meghatározás: 
 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
 
Megbízási szerződés a foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészhez 
kapcsolódó szakmai dokumentumok elkészítésére, jogi – ügyviteli – szakmai - stratégiai 
tanácsadás szolgáltatások biztosítására 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége: 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 

Megbízási szerződés a Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) 
programrészhez kapcsolódó szakmai dokumentumok elkészítésére, jogi – 
ügyviteli – szakmai - stratégiai tanácsadás szolgáltatások biztosítására. 
 
A közbeszerzés mennyisége és a részfeladatok ismertetése: 
 
1. Kiválasztási módszertan elkészítése: 3-5 oldal 
2. Paktumszervezet felállítása érdekében minimum 2 találkozó 

lebonyolítása 
3. Paktumot alapító együttműködési megállapodások előkészítése és 

elkészítése 
4. Paktumszervezet ügyrendjének kidolgozása (egyeztetés a tagokkal a 

készítés során) – terjedelme: 8-50 oldal; Paktumszervezet szervezeti és 
működési szabályzatának (SZMSZ) kidolgozása (egyeztetés a tagokkal a 
készítés során) – terjedelme: 8-25 oldal 

5. Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv készítése, 
munkaprogram kidolgozása – terjedelme együttesen 30 – 180 oldal 

6. Elkészített dokumentumok Közreműködő Szervezet észrevételeinek 
megfelelő véglegesítése 

7. Szakértői rendelkezésre állás (15 szakértői nap) 
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IV. szakasz: Eljárás 

 
IV.1) Meghatározás: 
 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
 
A Kbt. III. Részének XVII. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárás. 
 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, uniós értékhatár 
alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a 115. § (2) - (4) bekezdéseiben 
foglalt eltérésekkel. 
 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 
 
--- 
 

IV.2) Adminisztratív információk: 
 
 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:2 

 
A hirdetmény szám a Hivatalos Lapban:1 

 
[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 

 
[ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 
 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 
 

Az eljárást megindító felhívás 2016. november 30. napján került megküldésre az 
ajánlattevő részére. 

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

intézkedések ismertetése:2 
 
--- 
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
 
A szerződés száma: 1 
 
Rész száma:2  - 
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Elnevezés:  Megbízási szerződés a foglalkoztatási megállapodások (paktumok) 

programrészhez kapcsolódó szakmai dokumentumok elkészítésére, 
jogi – ügyviteli – szakmai - stratégiai tanácsadás szolgáltatások 
biztosítására 

 
Az eljárás eredményes volt: Igen 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:2 
 
 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 
 
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: 
 

--- 
 
  Az eredménytelenség indoka: 
 

--- 
 
  A szerződés megkötést megtagadták: 
 

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

--- 
 
 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők:2 
 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők:2 
 

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

V.2 Az eljárás eredménye:2 
 
 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk: 

 
A beérkezett ajánlatok száma: 
 
3 
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 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 
 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 
BFH Európa Projektfejlesztő És Tanácsadó Kft. (székhely: 9700 Szombathely, 
Semmelweis I. u. 4-6. 1. emelet 106.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból 
nem kell kizárni. 
 

Ajánlattevő neve: BFH Európa Projektfejlesztő És Tanácsadó Kft. 

Székhelye: 
9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. 1. emelet 

106. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  13 600 000  Ft + ÁFA 

Bevont szakember többlet 
tapasztalata (db) 

1 db 

 
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 
28.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen 
ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kell kizárni. 
 

Ajánlattevő neve: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 28. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  13 750 000  Ft + ÁFA 

Bevont szakember többlet 
tapasztalata (db) 

1 db 
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 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő 

neve alatti osztott oszlop bal oldallára az adott ajánlatnak az adott részszempont 
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.): 

 

Az értékelés 
részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

BFH Európa 
Projektfejlesztő És 

Tanácsadó Kft. 

MEGAKOM Stratégiai 
Tanácsadó Iroda Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft)  

7 10,00 70,00 9,90 69,30 

Bevont 
szakember 
többlet 
tapasztalata 
(db) 

3 10,00 30,00 10,00 30,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 100,00  99,30 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
- 
 

 
 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

 
1-10 
 

 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 között pontszámot:2 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési 
Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1. részszempont 
esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza. 
 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés 
szabályai szerint. 
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 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 
 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a BFH Európa Projektfejlesztő És Tanácsadó Kft. (székhely: 9700 
Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. 1. emelet 106.) ajánlattevő nyújtotta be. 
 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 
 
A nyertes ajánlatot követő második legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a MEGAKOM Stratégiai 
Tanácsadó Iroda Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 28.) ajánlattevő 
nyújtotta be. 
 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:2 
 
Nem 
 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 
--- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni:2 
 
--- 
 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 
 
--- 
 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:2 
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
 
--- 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
--- 
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 V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:2 

 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Kontakt Alapítvány (székhely: 1035 Budapest, Váradi Sándor utca 17.) 
Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) 
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel Ajánlattevő ajánlatát az 
ajánlattételi határidő lejárta után, 2016. december 9. napján 10:15 órakor nyújtotta 
be. 
 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 
VI.1) További információk:2 
 
 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
 

Kezdete: 
 
2017. január 11.  
 
Lejárata: 
 
2017. január 15.  
 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
2017. január 10.  
 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 
 
2017. január 10.  
 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 
 
--- 
 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 
 
--- 
 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 
 
--- 
 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

 
--- 
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 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 

 
--- 
 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 

 
--- 
 

 VI.1.10) További információk:2 
 
- 
 

Kelt: Budapest, 2017. január 10. 
 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából 

InTender Consulting Kft. 
Dr. Pongor Dániel 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
Lábjegyzet: 
 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 


