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Szakorvosi és szakdolgozói képzések a Margit Kórház Pásztónál”
című TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 számú projekt keretében
menedzsment jellegű továbbképzések” tájékoztató az eljárás
eredményéről

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.08.16.
Iktatószám: 13555/2013
CPV Kód: 80570000-0;80532000-2
Ajánlatkérő: Margit Kórház Pásztó

Teljesítés helye:
Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis út
15-17.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
New Code Kft. és R&R MED Bt. és Bíró
Zsuzsanna;New Code Kft. és R&R MED Bt. és Bíró
Zsuzsanna

Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Margit Kórház Pásztó

Postai cím: Semmelweis utca 15-17.

Város/Község: Pásztó

Postai irányítószám: 3060

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Muhari Géza

Telefon: 0632561010

E-mail: margitkp@invitel.hu
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Fax: 0632460404

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb x

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című
TÁMOP-6.2.2/A/11/1 számú pályázat kapcsán „Szakorvosi és szakdolgozói képzések a Margit
Kórház Pásztónál” című TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 számú projekt keretében menedzsment
jellegű továbbképzések”

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma 24

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

NUTS-kód: HU313

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című 
TÁMOP-6.2.2/A/11/1 számú pályázat kapcsán „Szakorvosi és szakdolgozói képzések a Margit 
Kórház Pásztónál” című TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 számú projekt keretében menedzsment 
jellegű továbbképzések” 
I. részajánlat: vezetőképzés 
I. modul alapképzés - NLP alapképzés (Practitioner) - professzionális kommunikáció. - 2 fő 
részére 
minimum 120 óra 
II. modul mesterképzés - NLP Mester (Master Practitioner) - professzionális kommunikáció. – 2 fő
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részére 
minimum 120 óra 
A képzés célja, hogy a Margit Kórház Pásztó vezetői saját személyiségük megismerésén keresztül 
megtanuljanak hatékonyabban kommunikálni a betegekkel, a beosztottakkal, a munkatársakkal, a 
beszállító vállalkozókkal, az Intézmény mindennapi életében részt vevő intézmények, szervezetek, 
partnerek munkatársaival. Megtanulják mások károsítása nélkül saját igényeiket érvényre 
juttatni. Ennek keretében szükséges a vezetői kommunikációs készségeinek tudatos használatára 
irányuló fejlesztés, az érzelmek tudatos kezelésének fejlesztése, az önérvényesítő képesség 
erősítése és az egyedi probléma-megoldási módszerek kialakítására irányuló készség 
kialakítása. A konfliktuskezelés témakörben szükséges megtanítani a vezetőknek a személyes 
ellentétek keletkezésének okait, azok tudatos kezelésének technikáit. 
A képzésnek problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulnia és olyan kompetenciák 
átadására kell irányulnia, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt kockázatok kezelésére és 
ezen kockázatok kezelése részben/egészben a képzés eredményeképpen/során megtörténik. A 
képzés eredményeként a vezetők nem csak a vezetői képességeiket fejleszti, hanem egyben 
mintát is mutatnak a Kórházban dolgozó valamennyi beosztott számára. 
A képzés tartalmazza minimálisan az alábbi témaköröket: 
• kiégés fogalma, 
• kommunikációs stílusok, 
• konfliktuskezelés, 
motiváció, 
stressz kezelési technikák, 
• beszélgetés indítása, 
• beszélgetés fenntartása, 
• kérdezési technikák, 
• aktív meghallgatás, 
• telefonos kommunikáció, 
• verbális, nem verbális kommunikáció, 
• csapat-fejlesztés. 
A képzéseken ellátást biztosítani nem szükséges. 
A képzéshez szükséges oktatási eszközöket (laptop, projektor, hangszóró, laser pointer), egyéb 
eszközöket, oktatási tananyagokat, kiadványokat a résztvevők létszámának megfelelő 
mennyiségben a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani. A képzés végén tanúsítvány kiállítása 
szükséges. 
Az ajánlathoz szükséges csatolni a képzés részletes ütemtervét és az akkreditált (minősített) 
képzési programot (tematikát) is. 
II. részajánlat: szakdolgozói menedzsment jellegű képzés 
I. modul Vezető készségek fejlesztése az egészségügyben felső és középvezetőknek 15 fő 
részére 
II. modul Stresszkezelési program, konfliktuskezelés 15 fő részére 
III. modul Kommunikáció 15 fő részére 
A képzés tartalmazza minimálisan az alábbi témaköröket: 
• A legfontosabb vezetéselméleti alapfogalmak és vezetői szerepkörök 
• A vezető számára hasznos információ gyűjtése és átadása 
• Hatékony feladatvégzés rövid határidő alatt 
• Delegálás és a követelményrendszerek kialakítása 
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• Megoldási alternatívák generálása problémás helyzetekben 
• Konstruktív értékelés és építő visszajelzés 
• Követni munkatársak állapotait, a rugalmas nézőpontváltás haszna 
• A szervezeti problémák kezelése, értelmezése, megoldása 
• A szervezetben jelentkező ellenállások konstruktív kezelése 
• A szervezeti célokat segítő és korlátozó körülmények a szervezetben 
• Komplex motivációs stratégiák kialakítása 
• Asszertív, agresszív és passzív viselkedés kezelése 
• A szervezetben jelentkező versengés, ellenségesség kezelése, valamint a konszenzus és a 
kompromisszum kialakítása 
• Hatékony tárgyalási-, kommunikációs-, beszerzési stratégiák 
• Tudatos csapatépítés, csoportvezetés, intézményvezetés 
A stresszkezelő program célja, hogy hozzásegítse a szervezetet ahhoz, hogy felkészült legyen az 
olyan stresszhelyzetek kezelésében, amelyek aláaknázhatják az általános teljesítményt. A 
program a személyes vonatkozásokra fókuszál. 
A kommunikációs képzés célja, hogy a szakdolgozói menedzsment saját személyiségük 
megismerésén keresztül megtanuljanak hatékonyabban kommunikálni a betegekkel, a 
munkatársakkal, a munkájukhoz kapcsolódó intézményekkel, partnerek munkatársaival. 
Megtanulják mások károsítása nélkül saját igényeiket érvényre juttatni. Ennek keretében 
szükséges a dolgozók kommunikációs készségeinek tudatos használatára irányuló fejlesztés, az 
érzelmek tudatos kezelésének fejlesztése, az önérvényesítő képesség erősítése és az egyedi 
probléma-megoldási módszerek kialakítására irányuló készség kialakítása. A konfliktuskezelés 
témakörben szükséges megtanítani a munkatársaknak a személyes ellentétek keletkezésének 
okait, azok tudatos kezelésének technikáit. 
A képzésnek problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulnia és olyan kompetenciák 
átadására kell irányulnia, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt kockázatok kezelésére és 
ezen kockázatok kezelése részben/egészben a képzés eredményeképpen/során megtörténik. 
A képzés tartalmazza az alábbi témaköröket: 
• kiégés fogalma, 
• kommunikációs stílusok, 
• konfliktuskezelés, 
• motiváció, 
• stressz kezelési technikák, 
• beszélgetés indítása, 
• beszélgetés fenntartása, 
• kérdezési technikák, 
• aktív meghallgatás, 
• telefonos kommunikáció, 
• verbális, nem verbális kommunikáció, 
• csapat-fejlesztés. 
A képzéseken ellátást biztosítani nem szükséges. 
A képzéshez szükséges oktatási eszközöket (laptop, projektor, hangszóró, laser pointer), egyéb 
eszközöket, oktatási tananyagokat, kiadványokat a résztvevők létszámának megfelelő 
mennyiségben az ajánlattevőnek kell biztosítani. A képzés helyszínét ajánlatkérő biztosítja. 
A képzés végén tanúsítvány kiállítása szükséges. 
Az ajánlathoz szükséges csatolni a képzés részletes ütemtervét és az akkreditált (minősített)
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képzési programot (tematikát) is. A nyertes ajánlattevő által benyújtott képzési programnak
megfelelően, az általa biztosított eszközökkel, az általa összeállított tananyag alapján záróvizsga
biztosításával. 
Ajánlattevő a képzésekhez szükséges minden személyi és tárgyi feltételt teljes körűen köteles
biztosítani; ez alól egyedüli kivételt a tantermi képzések helyszíneként szolgáló termek képeznek.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 80570000-0
További tárgyak: 80532000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 11160000

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) 0 ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

x Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
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Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti eljárást folytatott le. A Kbt. 122. § (8) bekezdés
alapján olyan gazdasági szereplőknek küldte meg ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, amelyek
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a
szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg
teljesíteni tudják.

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 2013 Rész száma: 1 Elnevezés: megbízási szerződés

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

-

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2013/08/16 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: New Code Kft. és R&R MED Bt. és Bíró Zsuzsanna

Postai cím: Sas utca 4. és Boróka utca 20 és Bánhidai Ltp. 122. 1/4

Város/Község: Budapest és Tatabánya

Postai irányítószám: 1205 és 2800

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 22160000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) 0 ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 22160000 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 22160000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) 0 ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

x kisvállalkozás
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 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

-

Cím:

-

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

New Code Kft., R&R MED Bt. , Bíró Zsuzsanna (név) 1205 Budapest, Sas utca 4., 2800 Tatabánya,
Boróka utca 20., 2800 Tatabánya, Bánhidai Ltp. 122. 1/4 (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

Emberi Oldal Tanácsadó Kft. (név) 1036 Budapest, Seregélyes utca 8. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

Hargita Max Kft. (név) 8651 Balatonszabadi, Szabadság utca 31 (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 2013 Rész száma: 2 Elnevezés: megbízási szerződés

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
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igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

-

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2013/08/16 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: New Code Kft. és R&R MED Bt. és Bíró Zsuzsanna

Postai cím: Sas utca 4. és Boróka utca 20 és Bánhidai Ltp. 122. 1/4

Város/Község: Budapest és Tatabánya

Postai irányítószám: 1205 és 2800

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 9000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül  

Áfával x

Áfa (%) 0 ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9000000 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 9000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül  

Áfával x

Áfa (%) 0 ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
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(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

-

Cím:

-

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

New Code Kft. (név) 1205 Budapest, Sas utca 4. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

R&R MED Bt. (név) 2800 Tatabánya, Boróka utca 20 (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

Bíró Zsuzsanna (név) 2800 Tatabánya, Bánhidai Ltp. 122. 1/4 (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

Emberi Oldal Tanácsadó Kft. (név) 1036 Budapest, Seregélyes utca 8. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)
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Hargita Max Kft. (név) 8651 Balatonszabadi, Szabadság utca 31 (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2013/06/28 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:
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Hargita Max Kft. (8651 Balatonszabadi, Szabadság utca 31)
A Hargita Max Kft. ajánlata 2013. július 16. 11.14 perckor érkezett. Az ajánlattételi határidő 2013.
július 16. 11.00 perc volt, amely időpontig Ajánlattevő nem nyújtotta be ajánlatát, ezért Hargita
Max Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bek a) pontja alapján.
Emberi Oldal Tanácsadó Kft. (1036 Budapest, Seregélyes utca 8. ) ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. §
(1) bek d) és e) pontja alapján.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/13 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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