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Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Tisztelt Asszonyom / Uram!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a „Vállalkozás működésével kapcsolatos képzés a BUS-OXY
Kft fióktelepein” tárgyú közbeszerzése vonatkozásában a mellékelt Közbeszerzési
utóellenőrzési jelentést állítottuk ki.

Melléklet:
Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

KÖZBESZERZÉSI UTÓELLENŐRZÉSI JELENTÉS
1)

A közbeszerzési utóellenőrzési jelentés száma:
2013/07/SZ/05901

2)

A közbeszerzési utóellenőrzést végző szerv:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

3)

A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási száma:
Vállalkozás működésével kapcsolatos képzés a BUS-OXY Kft fióktelepein,
TÁMOP-2.1.3.B-12/2-2012-0139; TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0450

4)

A közbeszerzés becsült értéke:
17892000

5)

Az ajánlatkérő megnevezése:
BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

6)

A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:
2013.06.27.,

7)

Eljárás típusa:
Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2011)

8)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásának időpontja:
2013.07.12.

9)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések értékelésének időpontja:
2013.07.16. - 2013.07.16.

10)

Az ajánlatkérőnél a döntésért felelős személy/testület:
Bus István

11)

Az utóellenőrzést végző szerv rendelkezésére bocsátott dokumentumok
köre:
01. Felelősségi rend váll
02. Megbízólevél váll
03. Ajánlattételi felhívás
04. Dokumentáció
05. AfD megküldés igazolása
06. Bontási jkv + megk
07. Rektor Ajánlat
08. Multilearn Ajánlat

09. Training360 Ajánlat
10. Ajánlatok elbír. kapcs. dok. megküld
11. Hp Training 07.09
12. Előzetes BB
13. tárgyalási jkv+jelenléti ív
14. Végleges ajánlat Multilearn
15. Végleges ajánlat Training360
16. Végleges ajánlatok bontási jkv+ jelenléti
17. Végleges bontás megküld
18. Végső BB anyagok
19. Döntés
20. Döntés megküldés
Egybeszámítás nyilatkozat
Közbeszerzési terve
12)

Ellenőrzést végző neve, illetve kapcsolattartó:
Gelencsér Zsigmond

Észrevételek:
I. Az eljárást megindító felhívás:
1) A választott eljárás jogalapjának megfelelősége

Igen

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
2) A kizáró okok megfelelősége

Igen

Kbt. 56. § (1) k), (2)
3) Az alkalmassági követelmények megfelelősége

Igen

310/2011-es Korm. rend. 14. § (1) c), 15. § (3) a)
4) Az értékelési szempont megfelelősége

Igen

Kbt. 71. § (2) bek. b) pontja

II. A dokumentáció:
1) A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való

Igen

megfelelőség
Kbt. 49. §- ának maradéktalanul megfelel.
2) Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések
megfelelősége
Kbt. 27. §- ának maradéktalanul megfelel.

Igen

3) Tájékozódási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések

Igen

megfelelősége
Kbt. 54. §- ának maradéktalanul megfelel.
4) Műszaki leírás megfelelősége

Igen

Kbt. 48. §- ának valamint a 310/2011-es Korm. rend.-nek maradéktalanul megfelel.
5) Egyéb észrevételek

Nem releváns

III. A szerződéstervezet:
1) A szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége

Igen

2) Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelősége

Igen

Kbt. 125. §- ának maradéktalanul megfelel.
3) A szerződés tartalma meghatározásának megfelelősége

Igen

Kbt. 124. §- ának maradéktalanul megfelel.
4) Projekttársaságra vonatkozó rendelkezések megfelelősége

Igen

Ajánlatkérő nem írta elő projekttársaság létrehozását.
5) A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelősége

Igen

Kbt. 128-131. §- ának maradéktalanul megfelel.
6) A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések

Nem

megfelelősége
A szerződéstervezet a módosítással kapcsolatban nem tartalmaz a Kbt.-re utalást.
IV. A Közbeszerzési alapelveknek történő megfelelés:
1) A Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14. cikkében

Igen

meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének”
való megfelelés

V) Az eljárás dokumentációja megfelel az elszámolhatósági,

Igen

támogathatósági, műszaki szempontoknak?
Rendben.

Észrevételek az eljárással kapcsolatban:
1. Ajánlattevők, részvételi jelentkezők neve, címe, a értékelési szempont(ok)
szerinti főbb számszerűsíthető adatok
Multilearn Kft.
1188 Budapest, Brigád u. 12/B-17.840.880,- Ft-60 naptári nap
Training360 Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 56. A ép. III.em-17.890.005,- Ft-30 naptári nap
Rektor Oktatóközpont Kft.
1031 Budapest, Rozália u. 60-62.-20.448.000,- Ft-50 naptári nap
2. Az egyes eljárás cselekmények megjelölése, rövid összefoglalása

A közbeszerzési eljárás – rendelkezésére bocsátott – dokumentumai alapján
a Kbt. vonatkozó szakaszai tekintetében mi állapítható meg:
A közbeszerzési eljárás – rendelkezésére bocsátott – dokumentumai alapján a Kbt.
vonatkozó szakaszai tekintetében mi állapítható meg:


Hiánypótlás

Training360 Kft.
- Kbt. 56. § (1) kc) szerinti nyilatkozat ellentmondásban van a cégkivonatával
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul eleget
tett.


Felvilágosítás kérése

Nem releváns.


Számítási hiba javítása

Nem releváns.


Aránytalanul alacsony ár

Nem releváns.


Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás

Nem releváns.


Egyéb (Különösen a Kbt. alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14.
cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének”
való megfelelés)

Nem releváns.

3. A bíráló bizottság döntési javaslatának ismertetése

3.1 Érvényes/érvénytelen részvételi jelentkezések/ajánlatok:
 Érvényes részvételi jelentkezések / ajánlatok
Multilearn Kft.
1188 Budapest, Brigád u. 12/B-17.840.880,- Ft-60 naptári nap
Training360 Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 56. A ép. III.em-17.890.005,- Ft-30 naptári nap
Rektor Oktatóközpont Kft.
1031 Budapest, Rozália u. 60-62.-20.448.000,- Ft-50 naptári nap
 Érvénytelen részvételi jelentkezések / ajánlatok
Nincs érvénytelen

3.2 A bíráló bizottság javaslata az eljárás nyertese tekintetében:
Multilearn Kft.
1188 Budapest, Brigád u. 12/B Nettó ajánlati ár: 17.840.880,- Ft Fizetési határidő: 60
naptári nap

4. A vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos következtetések,
javaslatok:


az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának
megfelelősége
Igen



az elbírálás során a bíráló bizottság által hozott javaslatok
megfelelősége
Igen



az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseinek
Nem

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az eljárás lefolytatása a Kbt.
rendelkezéseinek nem felelt meg a Kbt. rendelkezéseinek az alábbi indokok
alapján:
- Az AF nem tartalmazza a Kbt. 38. § (3) bekezdés s) pontja szerinti
információt
- A szerződéstervezet a módosítással kapcsolatban nem tartalmaz a Kbt.-re
utalást.
- Az összegezés 15. a) pontjának kitöltése hibás
A jelentés a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás
eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő
finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.
A jelentés kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem
érinti!

