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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1 - Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus 
u. 17-23.) 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„szolgáltatási szerződés a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és területi szervei (a 
bányakapitányságok) - a bányafelügyelet - munkatársainak oktatása angol nyelvre" 

1. rész: Budapest XIV. kerület, Columbus u. 17-23. 
2. rész: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 
3. rész: 7623 Pécs, József Attila u. 5. 
4. rész: 5000 Szolnok, Templom u. 5. 

5. rész: 8200 Veszprém, Budapest út 2. 

3 .  Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli 

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

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 

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

d)* Az ellenszolgáltatás összege: 

1. rész: 2.268.Q00 Ft nettó á r + 0 %  ÁFA 

2. rész; 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 
3. rész: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 
4. rész: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 
5. rész: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 

 
5. A benyújtott ajánlatok száma: 1. részhez 4 db, 2. részhez 4 db, 3. részhez 4 db, 4. részhez 4 
db, 5. részhez 4 db 

6. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - szerinti tartalmi eleme: 

 
I. rész: 

1. Ajánlattevő neve: Szituációs Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 
székhelye: 1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3. Ajánlati ár: 
2.268.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 

2. Ajánlattevő neve: Katedra Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 
székhelye: 1075 Budapest, Madách tér 4. Ajánlati ár: 
2.322.000 Ft nettó ár (AM, akkreditált program) 
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2. rész: 
1. Ajánlattevő neve: Szituációs Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 

székhelye: 1222 Budapest Hosszúhegy tér 3. Ajánlati ár: 756.000 
Ft nettó ár + 0 % ÁFA 

2. Ajánlattevő neve: Katedra Nyelviskola Kft. Ajánlattevő székhelye: 
1075 Budapest, Madách tér 4. Ajánlati ár: 774.000 Ft nettó ár 
(AM, akkreditált program) 

 
3. rész: 

1. Ajánlattevő neve: Szituációs Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 
székhelye: 1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3. Ajánlati ár: 756.000 
Ft nettó ár + 0 % ÁFA 

2. Ajánlattevő neve: Katedra Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 
székhelye: 1075 Budapest, Madách tér 4. Ajánlati ár: 774.000 Ft 
nettó ár (AM, akkreditált program) 

 
4. rész: 

1. Ajánlattevő neve: Szituációs Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 
székhelye: 1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3. Ajánlati ár: 756.000 
Ft nettó ár t 0 % ÁFA 

2. Ajánlattevő neve: Katedra Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 
székhelye: 1075 Budapest, Madách tér 4. Ajánlati ár: 774.000 Ft 
nettó ár (AM, akkreditált program) 

5. rész: 
1. Ajánlattevő neve: Szituációs Nyelviskola Kft. Ajánlattevő 

székhelye: 1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3. Ajánlati ár: 756.000 
Ft nettó ár - 0 % ÁFA 

2. Ajánlattevő neve: Katedra Nyelviskola Kft. Ajánlattevő székhelye: 
1075 Budapest, Madách tér 4. Ajánlati ár: 774.000 Ft nettó ár 
{AM, akkreditált program) 

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

 
- a Cambridge Nyelviskola Bt. (székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 5.) a Kbt. ~ü. í • 1 > 

bekezdésében foglalt nyilatkozatot nem adta meg, ezért a Kbt. 88.§ (1) bekezdésének f) 
ponca alapján az ajánlata érvénytelen; 

 
- a Company Succes Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. {székhely: 8200 Veszprém, 

Haszkovó u. 27/B 4/13.) az ajánlatát nem az ajánlattételi felhívásban előírt 
követelmények szerint nyújtotta be („az ajánlatot olyan kötésben kell benyújtani. amely 
roncsolás nélkül nem bontható, minden tartalommal rendelkező oldal folyamatos 
oldalszámozással legyen ellátva"), ezért a Kbt. 88.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján 
az ajánlata érvénytelen. 
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8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve. címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
1. rész: Szituációs Nyelviskola Kft. (1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3.) 

az ellenszolgáltatás összege: 2.268.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 
 
Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb Összegű ellenszolgáltatás bírálati 

szempontra - a legtöbb értékelési pontszámot kapta. 
 
2. rész: Szituációs Nyelviskola Kft. (1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3.) 

az ellenszolgáltatás összege: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 

Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontra - a legtöbb értékelési pontszámot kapta. 

 
3. rész: Szituációs Nyelviskola Kft. (1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3.) 

az ellenszolgáltatás összege: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 

Az ajánlatok elbírálása során — figyelemmel a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás bírálati szempontra - a legtöbb értékelési pontszámot kapta. 

 
4. rész: Szituációs Nyelviskola Kft. (1222 Budapest. Hosszúhegy tér 3.) 

az ellenszolgáltatás összege: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 
 
Az ajánlatok elbírálása során — figyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 

szempontra - a legtöbb értékelési pontszámot kapta. 
 
5. rész: Szituációs Nyelviskola Kft. (1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3.) 

az ellenszolgáltatás összege: 756.000 Ft nettó ár + 0 % ÁFA 
 
Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb Összegű 

ellenszolgáltatás bírálati szempontra - a legtöbb értékelési pontszámot kapta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
1. rész: Katedra Nyelviskola Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4.) 

az ellenszolgáltatás összege: 2.322.000 Ft nettó ár (AM, akkreditált program) 
 
Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb Összegű ellenszolgáltatás bírálati 

szempontra - a  második legtöbb értékelési pontszámot kapta. 
 
2. rész: Katedra Nyelviskola Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4.) 

az ellenszolgáltatás összege: 774.000 Ft nettó ár (AM, akkreditált program) 

Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontra - a második legtöbb értékelési pontszámot kapta. 

3. rész: Katedra Nyelviskola Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4.) 
az ellenszolgáltatás Összege: 774.000 Ft nettó ár (AM, akkreditált program) 
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Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontra - a második legtöbb értékelési pontszámot kapta. 

4. rész: Katedra Nyelviskola Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4.) 
az ellenszolgáltatás összege: 774.000 Ft nettó ár (AM, akkreditált program) 

Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás bírálati szempontra - a második legtöbb értékelési pontszámot kapta. 

 
5. rész: Katedra Nyelviskola Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4.) 

az ellenszolgáltatás összege: 774.000 Ft nettó ár (AM, akkreditált program) 

Az ajánlatok elbírálása során - figyelemmel a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás bírálati szempontra - a második legtöbb értékelési pontszámot kapta. 

9.*: Egyéb információk: -—  

10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: 

— 11 .* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2009. 

február 23. 

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. március 6. 

13. A szerződéskötés tervezetett időpontja: 2009. március 9. 

14.Az összegezés megküldésének dátuma: 2009. március 6. 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 


