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Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatok elbírálásáról 

 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (1055 
Budapest, Szalay u. 16.) 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által az Államreform Operatív Program 
(ÁROP) keretén belül a „Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és 
igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása” felhívás alapján 
(ÁROP-2.2.4-2008-0002) elnyert támogatásból megvalósuló projekt keretében idegen nyelvi 
jogi terminológiai képzés bírák és igazságügyi alkalmazottak számára. 

3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 

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

d) Az ellenszolgáltatás összege: 

 Minden költséget tartalmazó bruttó vállalási díj: bruttó 10.260.000,- Ft 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 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: 

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

 Minden költséget tartalmazó bruttó vállalási díj: bruttó 10.260.000,- Ft 

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

Részszempont Súlyszám Pontszám 
Súlyozott 
pontszám 

1. Bruttó ajánlati ár (Ft) 
2. Az ajánlat szakmai tartalmának 
minősége 
3. Oktatószemélyzet minősége 
3.1 Képzésbe bevonni kívánt 
nyelvtanárok száma 
3.2 Képzésbe bevonni kívánt 
jogászok száma 

50 
30 

 
20 
15 

 
5 

10 
10 

 
 
9 
 
5 

500 
300 

 
 

135 
 

25 

Mindösszesen - - 960 
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c)** 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: 

A Szituációs Nyelviskola Kft. (1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3.) ajánlata alapján 
az egyes ajánlati elemek értékelése a következőképpen alakult: 
- Az ajánlattevő minden költséget tartalmazó bruttó vállalási díja 10.260.000,- Ft 

volt, melyre egyedüli ajánlattevőként 10 pontot, azaz 500 súlyozott pontot kapott. 
- Az ajánlattevő szakmai ajánlatát – egyedüli ajánlattevőként – a Bizottság tagjai 

közös döntéssel az első helyre rangsorolták, így ajánlattevő 10 pontot, azaz 300 
súlyozott pontot kapott. 

- Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek esetében Dr. Tallódi 
Tímea és Rebecca Hungerford nem felelt meg az alkalmassági kritériumoknak, 
mivel önéletrajzukból nem olvasható ki 3 éves felnőttképzésben szerzett 
nyelvoktatási tapasztalat. A többi teljesítésbe bevonni kívánt oktató között az 
ajánlattevő 

o 9 fő, az alkalmassági kritériumoknak megfelelő nyelvtanárt jelölt meg, 
ezért 9 pontot, azaz 135 súlyozott pontot kapott; 

o 1 fő, az alkalmassági kritériumoknak megfelelő jogászt jelölt meg, ezért 
5 pontot, azaz 25 súlyozott pontot kapott. 

Ajánlattevő ajánlatára így mindösszesen 960 súlyozott pontot kapott. 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

A Katedra Nyelviskola Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4.) eredeti ajánlatához nem 
mellékelt szakmai ajánlatot, mely az ajánlati dokumentáció 2.10 fejezete 12. pontja 
alapján követelmény volt. 
Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján (tévesen) a szakmai ajánlat hiánypótlására hívta fel az 
ajánlattevőt. Mivel azonban a szakmai ajánlat tartalmát ajánlatkérő értékeli 
(ajánlattételi felhívás IV.2.1) pont 2. részszempont), ezért a hiánypótlás keretében 
beérkezett szakmai ajánlat tartalmát az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján nem veheti figyelembe. 
 
Ennek következtében az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen. 
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8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

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

 Minden költséget tartalmazó bruttó vállalási díj: bruttó 10.260.000,- Ft 

Az ajánlattevő (egyedüli érvényes ajánlattevőként) adta az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot. 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9.: Egyéb információk: - 

10. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: 
KÉ 6325 / 2009. 

11. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: - 
12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. május 26. 

13. A szerződéskötés tervezetett időpontja: 2009. június 11. 
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2009. május 27. 

 


