ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
1.

Az ajánlatkérő neve és címe:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

2.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Tárgy:
„Adatrögzítői, kisegítő adminisztratív és idegen nyelvű utastájékoztatási feladatok elvégzésére
diákmunkaerő foglalkoztatása”
Mennyiség:
A dokumentációban részletesen meghatározott, műszaki tartalom, mennyiség és minőség szerint
- adatrögzítői,
-

kisegítő adminisztratív

-

idegen nyelvű utas tájékoztatási feladatok

munkakörök ellátására iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyban álló diákok közvetítése az
ajánlatkérő részére.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
79620000-6 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
79621000-3 Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások
3.

A választott eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122. § (7)
bek. a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

4.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
A Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a
25.000.000,- Ft-ot.

5.

Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: -

6.

Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívást 2015. július hó 1. napján küldte meg az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére.

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):
5 db (azaz öt darab)

9.

a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Az alábbi Ajánlattevők alkalmasságukat az előírtaknak megfelelően igazolták, továbbá végleges
ajánlatuk megfelel a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori állapotának:
Ajánlattevő neve, székhelye:

Összesített nettó ajánlati ár:

Diákmánia Iskolaszövetkezet
(1139 Budapest, Váci út 19. 3. em.)
Fürge Diák Iskolaszövetkezet és Humánia HRS Group
Zrt. (9700 Szombathely, Belsikátor 2. és 1118 Budapest,
Előpatak utca 78.)
MELÓ-DIÁK Universitas Iskolaszövetkezet
(2724 Újlengyel, Kossuth u. 136.)
MŰISZ Iskolaszövetkezet
(1137 Budapest, Szent István krt. 24.)
Pensum Diákmunka Szolgáltató Iskolaszövetkezet
(4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.)

nettó 2.207,- Ft
nettó 2.380,- Ft
nettó 2.590,- Ft
nettó 2.520,- Ft
nettó 2.385,- Ft

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként): 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 tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve, székhelye:

Összesített nettó ajánlati ár:

Diákmánia Iskolaszövetkezet
(1139 Budapest, Váci út 19. 3. em.)
A fenti Ajánlattevő
ellenszolgáltatást.

érvényes

nettó 2.207,- Ft
ajánlata

tartalmazza

a

legalacsonyabb

összegű

Ajánlattevő neve, székhelye:

Összesített nettó ajánlati ár:

Fürge Diák Iskolaszövetkezet és Humánia HRS Group

nettó 2.380,- Ft

Zrt. (9700 Szombathely, Belsikátor 2. és 1118 Budapest,
Előpatak utca 78.)
12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni: b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
Az írásbeli Összegezés megküldését követő nap azzal, hogy a szerződés az Összegezés
megküldésének napján sem köthető meg.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
Az írásbeli Összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártának napja.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2015. július 28.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2015. július 28.
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: –

