
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

A..... ....... sz. napirend 
ELŐ TERJESZTÉS 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  szeptember 23-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás egészségügy program" 
tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Bozsik István  mb.  cégvezető Rév8 Zrt. 
Készítette: dr. Sólyom  Attila,  Rév8 Zrt. 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: Bíráló Bizottság ülésének dokumentuma 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az  91/2018. (IX. 
29.).  számú határozatában fedezetet biztosított a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú, Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (a továbbiakban: 
Program) című projekthez kapcsolódóan az „FP1 / Munkaerő-piaci (re)integrálás" keretében 
megvalósuló „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv" (a továbbiakban: 
Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvés) projektelemhez.  A  szolgáltatás 
megrendelésének becsült nettó értéke  30.780.470 Ft. 

Fentiek alapján a „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvés" tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  113.  §  (1)  bekezdés 
szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (VPB)  645/2019.  (VII?.) számú határozata alapján. 

A  közbeszerzési eljárás megindult, melynek lezárása  2019.  augusztus  1. 10  óra.  A  megjelölt 
határidőig  2  (kettő) darab ajánlat érkezett az alábbiak szerint. 

I. ajánlattevő:  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság Az ajánlata: 
nettó  29 731 300  forint. 

2.  ajánlattevő: HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. Az ajánlata: nettó  30 110 000  forint. 

A  bontást követően a beérkezett ajánlatok előzetes bírálata során az Ajánlatkérő ellenőrizte, 
hogy: 

• az érvényes ajánlattételhez szükséges valamennyi irat, igazolás, nyilatkozat, egyéb 
előírt dokumentum szerepel-e az ajánlatokban; 

• azok megfelelnek-e az előírt formai és tartalmi követelményeknek; 
• nem áll-e fenn ajánlattevőkkel szemben kizáró ok a Kbt.  69.  §  (2)  bekezdésében 

foglaltakkal összhangban; 



• fennállnak-e a Kbt.  114.  §  (8)  bekezdésében foglaltak. 

Ajánlatkérő a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján megállapította, hogy a  MENTOR  Informatikai 
és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának pontszáma értékelési szempontok 
szerint  1000  pont, a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. ajánlatának pontszáma  991  pont, amelyre 
tekintettel a bírálatba kizárólag a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlatát vonta be ajánlatkérő. 

A  bírálat során ajánlatkérő a Kbt.  71.  §-a szerinti eljárási cselekményeket elvégezte, amelyek 
alapján a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerint a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, mint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető, érvényes ajánlatot tevőt az Ajánlatkérő felkérte, megfelelő határidő tűzésével a 
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint — adott esetben — a  82.  §  (5)  bekezdése 
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 
benyújtására. 

Ajánlatkérő a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján — a felhívásra benyújtott okiratokra tekintettel — 
további hiánypótlást rendelt az alkalmassági feltételek igazolása érdekében. 
A  benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy a  MENTOR  Informatikai és Oktatási 
Korlátolt Felelősségű Társaság a szerződés teljesítésére való alkalmasságát megfelelően 
igazolta. 

A  fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság  2019.  szeptember 19-én  12:30  órától tartotta ülését.  A 
Bizottság megszavazta, hogy a „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvés" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a döntéshozó 

• nyilvánítsa az eljárást eredményesnek; 
• nyilvánítsa  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek, egyben a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatnak és egyben az eljárás nyertesének; 

A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a Program kapcsán a FP1 / Munkaerő-piaci (re)integrálás alprogram 
projektelemhez kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás eredményes lezárása. Nyertes 
ajánlattevő a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, elfogadott 
ajánlata nettó  29 731 300  forint. 

A  pénzügyi fedezet a pályázati támogatásból a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ költségvetésében biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1.3.  pontján alapul. 
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Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című projekten belül a „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és 
cselekvés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2. a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mely a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta. Elfogadott 
ajánlati ár: nettó  29 731 300  forint  ±27%  ÁFA = bruttó,  37 758 751 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ Intézményvezetőjét a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás-egészségügyi 
stratégia és cselekvési terv" tárgyú a VEKOP-6.2.1-15-2016 azonosító számú projekt során a 
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Intézményvezetője 
Határidő: közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény szerinti szerződéskötési 
moratorium  lejáratát követően 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ, Ész-Ker Zrt. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon. 

Budapest, 2019.  szeptember  19. 

 

Bozsik István 
mb.  cégvezető 
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KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT. 
LEÍRTA: RÉV8 ZRT. 

PÉNZÜGYI FEDEZE ElLeNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS 

JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 

j r. AJ-411 
dr. MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

R  MÁN EDIN 

JEGYZŐ 

YÖRGY 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS iP,ÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
So 

ha. 
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JEGYZŐ KÖNYV 

bíráló bizottsági ülésről 

Eljárás megnevezése „Foglotkoztabs-egészségügyi stratégia és cselekvés" 

  

EKR azonosító EKI1000733742019 

  

Eljárási cselekmény tárgya 
A beérkezett ajánlatok bírálata, értékelése valamint 

előkészítése érdekében megtartott Bíráló Bizottsági ülés 

a döntés 

Helye 1081 Budapest,  Népszínház utca  22. 

  

Időpontja 2019.  szeptember  19 2:30 

  

Jelenlévők Jelenléti ív szerint. 

  

1. Előzmények 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67,  a továbbiakban 

Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló,  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része alapján Uniós értékhatár 

alatti, összefoglaló tájékoztatással inditott, nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés szerinti) 

indított az „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvés" tárgyban. 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást  2019.  július 2-án közvetlenül, egyidejű leg írásban küldte meg az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek az EKR-en keresztül. 

A  módosított ajánlattételi határidőt ajánlatkérő  2019.  augusztus 1-én  10:00  órai időpontban határozta meg.  A 

megjelölt határidő ig  2  (kettő) darab ajánlat érkezett 

Ajánlattevő rövid neve 

1.  Nettó 

megbízási díj 

(HUF) 

2. Az M.2.1  pontra 
bemutatott szakember 

36  hónapon felüli 

szakmai tapasztalata 

(minimum 0, max. 24 

hónap) egész 

hónapokban 

3. Az M.2.3  pontot 

igazoló szakember  24 
hónapon felüli szakmai 

tapasztalata  (minimum 

0 max. 24  hónap) egész 

hónapokban 

4. Az M.2.4  pontra 
bemutatott 

szakember  36 

hónapon felüli 

szakmai tapasztalata 

(minimum 0 max. 24 

hónap) 

MENTOR  Informatikai 

és Oktatási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

29731300 24 24 24 

HBH Stratégia és 

Fejlesztés Kft, 
30110000 24 24 24 

A  Kbt.  68.  §  (4)  és  (5)  bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - 

azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé tette. 

2. A  Kbt.  69. 5  szerinti bírálat 

A  bontást követően a beérkezett ajánlatok előzetes bírálata során Ajánlatkérő ellenőrizte, hogy 

• az érvényes ajánlattételhez szükséges valamennyi irat, igazolás, nyilatkozat, egyéb előírt dokumentum 

szerepel-e az ajánlatokban; 

• azok megfelelnek-e az előírt formai és tartalmi követelményeknek; 

• nem áll-e fenn ajánlattevőkkel szemben kizáró ok a Kbt.  69.  §  (2)  bekezdésében foglaltakkal 

összhangban; 



gyi bíráló 

IleDdle -

 

pénzügyi bíráló 

• fennállnak-e a Kbt.  114.  §  (8)  bekezdésében foglaltak. 

Ajánlatkérő a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján megállapította, hogy a  MENTOR  Informatikai és Oktatási 

Korlatolt Felelősségű Társaság ajánlatának pontszáma értékelési szempontok szerint  1000  pont, a I-1BH 

Stratégia is Fejlesztés Kft. ajánlatának pontszáma  991  pont, amelyre tekintettel a birálatba kizárólag a 

MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát vonta be ajánlatkérő. 

A  bírálat során ajánlatkérő a Kbt.  71.  §-a szerinti eljárási cselekményeket elvégezte, amelyek alapján a Kbt.  69. 

§  (4)  bekezdése szerint a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, érvényes ajánlatot tevő t ajánlatkérő felkérte, 

megfelelő határidő tűzésével a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a  82.  § 

(5)  bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 

benyújtására. 

3. A  Kbt  69. 5(4)  bekezdése szerinti  Wale 

Ajánlatkérő a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján — a felhívásra benyújtott okiratokra tekintettel— további 

hiánypótlást rendelt az alkalmassági feltételek igazolása érdekében. 

A  benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy a  MENTOR  Informatikai  As  Oktatási Korlátolt Felelősségű 

Társaság a szerződés teljesitésére való alkalmasságát megfelelően igazolta. 

4. A  Bizottság javaslata a döntéshozó felé: 

A  fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság egyhangúan az alábbi döntést javasolja: 

A  Döntéshozó az Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvés" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

• nyilvánítsa az eljárást eredményesnek; 

• nyilvánítsa a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlatolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek, egyben a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó ajánlatnak is egyben az eljárás nyertesének; 

k.m.f 

elnök ú'sz ki bíráló műszaki bíráló 

jogi  Wale) 

közbeszerzési bíráló 

dov 
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