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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) - EKR000312662020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

91A 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 a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítményeibe 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)

Nem
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Ajánlatkérő 2020. június 12. napján hiánypótlási felhívást küldött MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet (7912 Nagypeterd, Petőfi 
utca 3.) ajánlattevő részére. Bírálóbizottság megállapította, hogy a MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet (7912 Nagypeterd, Petőfi 
utca 3.) Ajánlattevő hiánypótlásában nem teljesítette a hiánypótlási felhívás 8. pontjában foglaltakat, hiánypótlásában nem 
csatolta M.R., Cs.D., F.B., F.É., K.M. és P.B. szakemberek esetében a gépkezelő végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

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

Ajánlatkérő 2020. június 12. napján indokolás kérést küldött WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 
Nagypáli 030/2 hrsz.) ajánlattevő részére. Bírálóbizottság megállapította, hogy a WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli 030/2 hrsz.) Ajánlattevő indokolását a határidő lejártát (2020.06.19. 17:00 óra) követően (
2020.06.19. 19:01 órakor) nyújtotta be, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen. Ajánlatkérő 
2020. június 12. napján hiánypótlási felhívást küldött WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 
Nagypáli 030/2 hrsz.) ajánlattevő részére. Bírálóbizottság megállapította, hogy a WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli 030/2 hrsz.) Ajánlattevő hiánypótlását a határidő lejártát (2020.06.19. 17:00 óra) követően 
(2020.06.19. 19:01 órakor) nyújtotta be, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

13773160220WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8912 Nagypáli, 030/2 
hrsz. 030/2 hrsz.

Ajánlatkérő 2020. június 12. napján indokolás kérést küldött Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor
3.) és Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest Előpatak Utca 78.) közös ajánlattevők részére. Bírálóbizottság megállapította, 
hogy a Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3.) és Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest 
Előpatak Utca 78.) közös ajánlattevők által benyújtott indokolást Ajánlatkérő nem tudja elfogadni, figyelemmel arra, hogy közös 
ajánlattevők ajánlati árra vonatkozó számítása nem a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban feltüntetettek
- „a szakképzettséget igénylő és szakképzettség nélküli munkaerő igény aránya nagyságrendileg: 60%-40%” – alapján történt. A 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott arányt ajánlattevők nem vitatták, illetve a bontásig erre vonatkozóan kiegészítő
tájékoztatás nem érkezett. A vonatkozó minimálbérrel, garantált bérminimummal (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján) és az iskolaszövetkezetekre 
vonatkozó 1,178-as szorzóval (az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális 
szolgáltatási díjról 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján) és az indokolásban megadott konzorciumi aránnyal a munkabér- 
és minimális szolgáltatási díj költsége meghaladja a közös ajánlattevők által megadott ajánlati árat. Mindezekre tekintettel 
Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3.) és Humánia HRS 
Group Zrt. (1118 Budapest Előpatak Utca 78.) közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, mivel 
aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Ajánlatkérő 2020. június 12. napján hiánypótlási felhívást küldött a Fürge 
Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3.) és Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest Előpatak Utca 78.)
közös ajánlattevők részére. Bírálóbizottság megállapította, hogy a Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor 
sikátor 3.) és Humánia HRS Group Zrt. (1118 Budapest Előpatak Utca 78.) közös ajánlattevők benyújtott hiánypótlásukban a 
hiánypótlási felhívás 3. pontjában foglalt hiányosságok teljesítésére tekintettel a felhívás III.1.3) M/2 d) pontja szerinti 
alkalmassági követelmény (alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 6 fő úszómesteri/uszodamesteri, 
középiskolai végzettséggel és vízicsúszda-kezelői – a 7/2007. (I.22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti - végzettséggel 
rendelkező szakemberrel) igazolására csak 1 fő szakembert mutattak be, mely hiányosság vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) pontjára tekintettel, miszerint „A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.”, újabb 
hiánypótlást nem rendelhet el, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

12669246243Humánia HRS Group Zrt., Magyarország 1118 Budapest, Előpatak Utca 78.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Tárgyi közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelen.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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Kiegészítés az összegezés alábbi pontjához: IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési 
Értesítőben: 8347/2020

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

melynek vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) pontjára tekintettel , miszerint „A korábban megjelölt hiány a későbbi 
hiánypótlás során már nem pótolható.”, újabb hiánypótlást nem rendelhet el, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján érvénytelen.
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