ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000084242019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Diák munkaerő foglalkoztatása

Ajánlatkérő
neve:

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
56220087

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Rumbach Sebestyén Utca 19-21

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Németh

zsuzsannaeszter.nemeth@bku.hu

Telefon:

1075

Ország:

Zsuzsanna
+36 307741267

Magyarország

Eszter
Fax:

+36 12351044

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bku.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
72110836

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Rumbach Sebestyén Utca 19-21.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Tamas.Horvath3@bkk.hu

EKR000084242019

Horváth
Telefon:

1075

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 703903574

Fax:

+36 12351044

2019.06.19 16:28:44

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Diák munkaerő foglalkoztatása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Diák munkaerő foglalkoztatása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. II. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
---IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
----

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 061-141828

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

61

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

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
--IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
--Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
---

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000084242019

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

10

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet, 9094 Tápszentmiklós, Fő Utca 38

Adószáma
11698050208

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1321 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 4 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése és a benyújtott igazolások alapján érvényes és
alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Budai Út 43

24072054207

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1361,71 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 4 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése és a benyújtott igazolások alapján érvényes és
alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Pensum Diákmunka Szolgáltató Iskolaszövetkezet, 4031 Debrecen, Angyalföld Tér 7

13298560209

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1416 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 1 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

Mind-diák Iskolai Szövetkezet, 1077 Budapest, Wesselényi Utca 11

10798023242

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1532 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 1 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 10 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet, 2724 Újlengyel, Kossuth Utca 136.

11915214213

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1577 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
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bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 4 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet, 7184 Lengyel, Petőfi Utca 15.

13282572217

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1989 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 1 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

PRODIÁK Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos Út 57

23317448207

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1380 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 2 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 10 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

Schönherz Iskolaszövetkezet, 2131 Göd, Jávorka Sándor Utca 18.

12047244213

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1756 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 4 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

ATLASZ Iskolaszövetkezet, 2615 Csővár, Madách utca 1

25342721213

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1521 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 1 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet, 1092 Budapest, Erkel Utca 3

11931335243

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1485 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe
bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (minimum 0 db – maximum 4 db) 1 Késedelmi kötbér (%)(minimum 0 % –
maximum 50 %) 50 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérők előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet

10000

Szöveges értékelés:

Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet

9733.6

Szöveges értékelés:

Pensum Diákmunka Szolgáltató Iskolaszövetkezet

9031.15

Szöveges értékelés:

Mind-diák Iskolai Szövetkezet
Szöveges értékelés:

EKR000084242019

8005.15

MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet

8553.7

Szöveges értékelés:

EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet

6636.25

Szöveges értékelés:

PRODIÁK Iskolaszövetkezet

8975.8

Szöveges értékelés:

Schönherz Iskolaszövetkezet

7792.3

Szöveges értékelés:

ATLASZ Iskolaszövetkezet

8456.95

Szöveges értékelés:

MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet

8645.05

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

100

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:
az értékelés módszere az 1. szempont (nyelvvizsga) és a 2. szempont (késedelmi kötbér) vonatkozásában egyenes arányosítás, 3.
szempont (ár) vonatkozásában fordított arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet, 9094 Tápszentmiklós, Fő Utca 38

11698050208

Ellenszolgáltatás összege: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 1321 Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
érvényes ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Budai Út 43

24072054207

Ellenszolgáltatás összege: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)1361,71 Ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követő második
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
--V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

EKR000084242019

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

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
---

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.06.20

Kezdete:

Lejárata:

2019.06.29

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.19

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.06.19

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.06.19 11:22:25
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Összesen: 1 sor (1 / 1)
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