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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Megbízási szerződés munkaerő kölcsönzéséreKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000787402020
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

160A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

„Megbízási szerződés munkaerő kölcsönzésére” 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Megbízási szerződés munkaerő kölcsönzésére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.hiros-sport.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.hiros-sport.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Részszempont súlyszám  ajánlata pontszám/súlyozott pontszám 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő)        80        1 460        9,19/735,2 
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24)        10        327        10/100 
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4)        10        4        10/100 
Összesített pont                        935,2

Szöveges értékelés:

935.2MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet

Részszempont súlyszám  ajánlata pontszám/súlyozott pontszám 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő)        80        1 342        10/800 
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24)        10        24        10/100 
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4)        10        4        10/100 
Összesített pont                        1000

Szöveges értékelés:

1000Fürge Diák Iskolaszövetkezet

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapította, hogy a MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet (7912 Nagypeterd, Petőfi 
utca 3., adószáma: 12466139-2-02) ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll az eljárást megindító 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt és megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
 
Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet (7912 Nagypeterd, Petőfi utca 3., 
adószáma: 12466139-2-02) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 1 460         
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24): 327         
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4): 4         

12466139202MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet, Magyarország 7912 Nagypeterd, Petőfi Utca 3.

Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapította, hogy a Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest, Előpatak utca 78., 
adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3., adószáma: 11011011-2-
18) közös ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt és megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
 
Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest, Előpatak utca 78., 
adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3., adószáma: 11011011-2-
18) közös ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 1 342         
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24): 24         
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4): 4         
 
 

11011011218Fürge Diák Iskolaszövetkezet, Magyarország 9700 Szombathely, Belsikátor Sikátor 3 I. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tevő és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot 
a Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest, Előpatak utca 78., adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet 
(9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3., adószáma: 11011011-2-18) közös ajánlattevő nyújtotta be és ajánlattevő nem áll az 
eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt és megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
 
Fentiekre tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese a Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest, Előpatak utca 78., 
adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3., adószáma: 11011011-2-
18) közös ajánlattevő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege:  
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 1 342         
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24): 24         
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4): 4         
 
 

11011011218Fürge Diák Iskolaszövetkezet, Magyarország 9700 Szombathely, Belsikátor Sikátor 3 I. 2.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapta a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított 
pontértéket kapott, míg a 2. és 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapta a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított 
pontértéket kapott.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdésében foglaltakat. Az eljárásban beérkezett, de elbírálásra nem kerülő ajánlatok:  
 
Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet  (9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38., adószáma: 11698050-2-08) 
Részszempont súlyszám  ajánlata pontszám/súlyozott pontszám 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő)        80        1 937        6,93/554,4 
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24)        10        24        10/100 
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4)        10        4        10/100 
Összesített pont                        754,4 
 
// PRODIÁK Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57., adószáma: 23317448-2-07) és Prohumán 2004 
Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hungária körút 140-144., adószáma: 13410021-2-
44)  közös ajánlattevő 
Részszempont súlyszám  ajánlata pontszám/súlyozott pontszám 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő)        80        1 548        8,67/693,6 
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24)        10        17        7,08/70,8 
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4)        10        4        10/100 
Összesített pont                        864,4 
 
 // WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., adószáma: 13773160-2-20) 
Részszempont súlyszám  ajánlata pontszám/súlyozott pontszám 
1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő)        80        1 540        8,71/696,8 
2. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, 
min. 0 – max. 24)        10        24        10/100 
3. részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4)        10        4        10/100 
Összesített pont                        896,8 
 
 // Kiegészítés az összegezés IV.2.1.) 
pontjához: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14774/2020 
 
 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.16Lejárata:2020.10.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2020.10.06

2020.10.06
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Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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