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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Segéd-jegyellenőri feladatok ellátása  

Segéd-jegyellenőri feladatok ellátása napi 50 fővel (ettől eltérni -20%-ban lehet), két műszakban, 

8 órás munkarendben, napi beosztás szerint, a Megrendelő igényének megfelelően. 

3. A választott eljárás fajtája: Nyílt közbeszerzési eljárás  

a Kbt. Második része szerint a közszolgáltatókra vonatkozó különös szabályok betartásával 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 

pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: - 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 db 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi 

eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 First Job Kft. (1052 Budapest, Semmelweis u. 14.3. em. 11.) 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Nettó ajánlati ár: 1.153,-Ft/óradíj 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként): - 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár 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:- 

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

Jobconcept Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 45/B. D ép. 2.Iház 4.em. 3.) 

Ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási 

kötelezettségének nem tett eleget. 

 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 



2 
 

First Job Kft. (1052 Budapest, Semmelweis u. 14.3. em. 11.) 

Nettó ajánlati ár: 1.153,-Ft/óradíj 

Ajánlattevő megfelel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott alkalmassági és 

érvényességi követelményeknek. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 

amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:- 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:- 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:- 

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2013.07.11 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2013.07.20 

13. * Egyéb információk:- 

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra 

és közzétételének napja:- 

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 

közzétételének/megküldésének napja: 

2013/S 082-138503, megjelent: 2013. április 26. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének 

időpontja: 

2013.07.10 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2013.07.10 

18.* Az összegezés javításának indoka:- 


