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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Megbízási szerződés munkaerő kölcsönzéséreKözbeszerzés 
tárgya:
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket 
Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

21067202203

Olimpia Utca 1/A

Kecskemét HU331 6000

Lovas Ildikó

titkarsag@hiros-sport.hu +36 76500320

7D Tender Kft. 22749349243

Bartók Béla Út 51. fszt. 3.

Budapest HU110 1114

Simon Krisztián

kozbeszerzes@7dtender.hu



EKR001920312022

II.szakasz: Tárgy

„Megbízási szerződés munkaerő kölcsönzésére”

 A nyertes ajánlattevő feladata a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (100% 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) létesítményeibe a megadott feladatok ellátása munkaerő kölcsönzése és/vagy a 
feladatok iskolaszövetkezeti foglalkoztatással való ellátása megbízási szerződés keretén belül 

Ajánlattevő feladata:

Messzi István Sportcsarnok 
Az év 12 hónapjában üzemel.
        pénztáros (egy világnyelv ismerete)
        hostess 
        ruhatáros
        hangosítás kezelő
        fizikai munka
        adminisztratív feladatok
        bérszámfejtő

Benkó Zoltán Szabadidő Központ, Jégpálya
A Benkó Zoltán Szabadidő Központ az év 12 hónapjában, a Jégpálya szeptember közepétől április közepéig üzemel.
        kertészsegéd
        pénztáros (egy világnyelv ismerete)
        fizikai munka
        hangosítás kezelő
        hostess 
        ruhatáros
        animátor
        kisegítés

Kecskeméti Fürdő és Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark
A Kecskeméti Fürdő az év 12 hónapjában, a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark szezonálisan, június közepétől szeptember 1-2. 
hetével bezárólag üzemel.
        pénztáros (egy világnyelv ismerete)
        recepciós (egy világnyelv ismerete)
        ruhatáros-öltöző őr 
        úszómester (úszómesteri végzettséggel)
        csúszdaindító (csúszdakezelői végzettséggel)
        gyermekmegőrző
        medence felügyelet, medenceőr
        medencetisztító
        vízgépész (vízgépész végzettséggel)
        vízgépész kisegítő
        Szauna világ és medencéinek felügyelete
        Szauna mester
        hostess 
        hangosítás kezelő
        animátor
        aqua fitness tréner
        kertészsegéd
        fizikai munka
        kisegítés

Tourinform Iroda
Az év 12 hónapjában üzemel.
        ügyfél tájékoztatás (egy világnyelv ismerete)
        fizikai munka
        hostess 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Megbízási szerződés munkaerő kölcsönzésére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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IV. szakasz: Eljárás

Széktói Stadion
Az év 12 hónapjában üzemel.
        pénztáros (egy világnyelv ismerete)
        recepciós (egy világnyelv ismerete)
        ruhatáros
        hostess
        kertészsegéd
        fizikai munka
        kisegítés

Mercedes Benz Sport Akadémia
Az év 12 hónapjában üzemel.
        pénztáros (egy világnyelv ismerete)
        hostess 
        ruhatáros
        hangosítás kezelő
        fizikai munka
        recepciós (egy világnyelv ismerete)

Atlétikai Centrum  
Az év 12 hónapjában üzemel.
        pénztáros (egy világnyelv ismerete)
        hostess 
        ruhatáros 
        fizikai munka
        kertészsegéd

2./ Elvárások
•        betöltött 18. életév
•        érvényes egészségügyi alkalmasság (Ajánlatkérő kérésére a kapcsolattartó köteles rendelkezésre bocsátani ezen feltétel 
fennállását igazoló dokumentumokat)
•        elvárt képzettség megléte azzal, hogy az esetleges oktatás/képzés költségeit szolgáltató köteles fizetni
•        úszómester/uszodamester, recepciós, pénztáros munkakörök betöltésénél középfokú iskolai végzettség
•        vízgépész/vízgépész kisegítő munkaköröknél éjszakai munkavégzés is
•        formaruha (egységes póló) biztosítása a munkaerő részére, melynek költségeit a szolgáltató vállalja
•        védőruházat, eszközök biztosítása (baseball sapka, napszemüveg, síp) melynek költségeit a szolgáltató vállalja
•        munka és tűzvédelmi oktatás a kölcsönzött munkaerő/ közvetített diák részére, melynek költségeit a szolgáltató vállalja
•        jogbiztonság a munkaerő részére (szabályos foglalkoztatás és bérfizetés) 
•        a munkaerő megrendelés név és beosztás szerinti visszaigazolása 
•        munkavégzés jellegéhez illeszkedő szellemi és fizikai alkalmasságú munkaerő kölcsönzése / diák közvetítése
•        pénztáros munkakör esetében a kölcsönzött munkaerőnek / közvetített diáknak középfokú iskolai végzettséggel és min. 2 hónap 
pénztárosi szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie
•        pénztáros munkakör esetében kötelező a felelősségvállalási nyilatkozat tétele, valamint erkölcsi bizonyítvány bemutatása
•        pénztáros munkakör esetében váltópénz kiadás a munkába állást megelőzően, a pénztáros részére kiadott váltópénz 
visszavételezésekor történő elszámolását a főpénztáros ellenőrzi – hétvégén történő munkavégzés esetén az ellenőrzés a következő 
munkanapon történik
•        Ajánlatkérő által a szerződés teljesítése során a kölcsönzött munkavállalónak / közvetített diáknak rendelkezésére bocsátott 
eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően kell használni és a munkaidő végén az eszközökkel el kell számolni
•        Nyertes Ajánlattevő a szolgáltatás teljesítése során köteles egy kapcsolattartót biztosítani, aki folyamatosan elérhető, képes 
bármely időpontban a helyszínen operatív intézkedéseket tenni, személyes felügyeletet gyakorolni. Ezen személy akadályoztatása 
esetén az Ajánlattevő köteles a személy helyettesítéséről gondoskodni, és a helyettes nevét és elérhetőségét az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. A kapcsolattartó köteles legalább havonta 1 alkalommal, minden tárgy hónapot követő 1. és 8. napja között, a munkaerő-
igénnyel teljesítéssel kapcsolatos óraszámok egyeztetése, és egyéb a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült kérdések 
tisztázása céljából az Ajánlatkérő székhelyén megjelenni.
•        A teljesítés során Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő munkavállalóit a munkavégzésre vonatkozóan jogosult és köteles utasítani.

A 2019. és 2021. évi munkaerő igényt alapul véve nagyságrendileg a
- szakképzettséget igénylő munkaerő igény aránya 47%
- szakképzettség nélküli munkaerő igény aránya 53%

Átlagos évi kölcsönzött munkaerő/iskolaszövetkezeti foglalkoztatás óraszám: maximum 36.000 óra
Ezen mennyiség a létesítmények normál üzemidőben történő működtetése alapján került meghatározásra. 
Ajánlatkérő a normál üzemidőben történő működés esetében a mennyiség 70%-os kimerítésére kötelezettséget vállal.

Részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumokban került kifejtésre.
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapította, hogy a Humánia HRS Group Zrt. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3
/b, adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3. I. 2., 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 megállapítja, hogy a Humánia HRS Group Zrt. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b, 
adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3. I. 2., adószáma: 11011011-

23693375243Humánia HRS Group Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Albert Flórián Út 3/b

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

26669/2022A 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

Harmadik rész, XVII. fejezet

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

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

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

NemV.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. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b, adószáma: 23693375-2-43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet 
(9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3. I. 2., 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.

Tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese a Humánia HRS Group Zrt. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b, adószáma: 23693375-2-
43) és Fürge Diák Iskolaszövetkezet (9700 Szombathely, Belsikátor sikátor 3. I. 2., adószáma: 11011011-2-18) közös ajánlattevő .

1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 2 090
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

23693375243Humánia HRS Group Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Albert Flórián Út 3/b

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 kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2. és 
3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem 
kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

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:

100

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

Értékelési szempontok: ajánlattevő ajánlata  súlyszám/pontszám/súlyozott pontszám

1.        részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 2 090        80/10/800
2.        részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 
0 – max. 24): 24        10/10/100
3.        részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi 
megjelenése (alkalom/hónap, min. 1 – max. 4): 4        10/10/100
Összesített pont: 1000

Szöveges értékelés:

1000Humánia HRS Group Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2-18) közös ajánlattevő ajánlata érvényes.

1. részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 2 090
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
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdésében foglaltakat. Az eljárásban beérkezett, de elbírálásra nem kerülő ajánlatok:

MELÓ-DIÁK Dél Iskolaszövetkezet (7912 Nagypeterd, Petőfi utca 3., adószáma: 10798023-2-42)
Értékelési szempontok: ajánlattevő ajánlata  súlyszám/pontszám/súlyozott pontszám

1.        részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 2 750        80/7,6/608
2.        részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24): 24  10/10

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:

2023.02.10Lejárata:2023.02.01Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

ajánlata kiválasztásának indokai:

2023.01.31

2023.01.31
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/100
3.        részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi megjelenése (alkalom/hónap, 
min. 1 – max. 4): 4        10/10/100
Összesített pont: 808

Mind-diák Iskolai Szövetkezet (1077 Budapest, Wesselényi utca 11., adószáma: 12466139-2-02)
Értékelési szempontok: ajánlattevő ajánlata  súlyszám/pontszám/súlyozott pontszám

1.        részszempont: Ajánlati ár egy munkaórára vetítve (nettó Ft/óra/fő): 2 425        80/8,62/689,6
2.        részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24): 24 10/10
/100
3.        részszempont: A felhívás M/2 a) pontja szerinti kapcsolattartó Ajánlatkérő székhelyén való havi megjelenése (alkalom/hónap, 
min. 1 – max. 4): 4        10/10/100
Összesített pont: 889,6
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