ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000213912019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Baranya Paktum I.

Ajánlatkérő
neve:

Baranya Megyei Önkormányzat

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

EHR azonosító:

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv

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

Baranya Megyei Önkormányzat

Postai cím:

Széchenyi tér 9.

Város:

Pécs

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

staub.richard@baranya.hu

EKRSZ_
44200172

Nemzeti azonosítószám

HU231

Postai irányítószám:

Staub
Telefon:

7621

Ország:

Magyarország

Richárd
+36 72500400

Fax:

+36 72500469

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

www.baranya.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

EKR000213912019

Nem

2019.12.10 10:18:12

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fő tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Baranya Paktum I.
EKR000213912019

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71242000-6

II.1.3) A szerződés típusa:

Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekthez kapcsolódó
megyei közlekedési hálózat feltérképezése, foglalkoztatást segítő javaslatok tervek kidolgozása; projekttervek kidolgozása; féléves
foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítése; szociális gazdaság fejlesztésének támogatása Vállalkozási Szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Igen

A beszerzés részekből áll
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

25 540 000

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71242000-6

79311400-1

79421200-3

EKR000213912019

1 - Megyei közlekedési hálózat feltérképezése

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében:
Tanulmány keretében javaslatok kidolgozása a Baranya megyei foglalkoztatás bővítését segítő, az aprófalvas településszerkezetben a
hátrányos helyzetű lakosok munkaerő mobilitását erősítő és a munkahelyteremtő beruházásokból eredő közlekedési változásokat
kezelő szervezési feladatok meghatározására. Ezek között kiemelten meg kell vizsgálni és be kell mutatni azt is, hogyan és milyen
feltételek mellett növelhető a közösségi közlekedés szerepe a hivatásforgalomban, kitérve a beruházási időszakokra is. 1.
Helyzetfeltárás a.Baranya megye közlekedési viszonyainak feltárása. b.A munkahelyre utazás kereteinek (jogi szabályozás, ösztönzők
stb.), gyakorlata, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre. c.Általános társadalmi – gazdasági - foglalkoztatási
pillanatkép Baranya megyére. d.A közlekedési infrastruktúra, szolgáltatások és folyamatok bemutatása Baranya megye és közvetlen
környezetében, külön kitérve a Helyzetfeltárás c. pontjában foglaltaknak való megfelelésre. e. A jelenleg már rendelkezésre álló,
különböző tulajdonban lévő (céges, intézményi, önkormányzati tulajdonú stb.) személyszállító eszközök és az általuk teljesített
személyszállítási szolgáltatások teljes körű felmérése. Elvárt részeredmény: az 1. Helyzetfeltárás fejezet terjedelme minimum 80 A/4
oldal papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 példány elektronikus változatban, pdf-ben, valamint szerkeszthető
formában (Word, Excel, stb.) 2.A megyei foglalkoztatás növelése szempontjából jelentős közlekedési hatások vizsgálata a.A
munkaerőigény és a közlekedési vonatkozások feltárása adatfelvételi módszer(ek) segítségével (interjú, kérdőív a vállalkozások a
foglalkoztatási szempontból jelentős vállalkozások körében. b.Célzott vizsgálat a munkaadók és várható jelentős beruházások
munkarendje (több műszak, hétvégi működés, hosszabb nyitva tartás, stb.) és a közlekedés szervezés viszonylatában. c.Célzott
utasforgalmi adatfelvétel (már működő cégek, beruházások munkavállalói körében) a jelenlegi utazási szokások és az esetleges
változtatási hajlandóság feltárása érdekében. d.Az érintett közlekedési szolgáltatások módosítási lehetőségeinek vizsgálata (
kapacitásbővítés, menetrend-változtatás, útvonal-módosítás stb., illetve együttműködési lehetőségek, új finanszírozási keretek stb.) a
szolgáltatók és a szolgáltatásba bevonható, alternatív megoldási lehetőségeket biztosítók részéről. Elvárt részeredmény: a 2.a-d fejezet
elvárt minimális terjedelme 60 A/4-es oldal, papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 példány elektronikus változatban,
pdf-ben, valamint szerkeszthető formában (Word, Excel, stb.). A 2.a.,b.,c. pontokban foglalt tartalom megalapozásához minimum 100
db vállalkozást érintő kérdőív dokumentált kiküldése és minimum 70 db, értékelendő információkat tartalmazó kérdőív dokumentált
feldolgozása és a lefolytatott interjúk kiértékelése szükséges. A kitöltött kérdőívek másolatai a 2. fejezet teljesítési mellékletét képezik.
- papír alapon 2 nyomtatott, fűzött példányban, továbbá 1 pld elektronikus változatban. 3.Javaslattétel a)Jó gyakorlatok széles körű
alkalmazási lehetőségének áttekintése. b)Kapcsolódási lehetőségek keresése a Biciklis Baranyával (bicikliutak), elektromos biciklik „
bérlése” támogatással. c)Általános (megyei szintű) javaslatok kidolgozása d)Cégspecifikus és térségspecifikus megoldási lehetőségek
felvázolása és kidolgozása e)Akcióterv kidolgozása; javaslatok az akcióterv megvalósítását biztosító szabályozási, törvényi, financiális
háttér biztosítására Elvárt részeredmény: a 3.a-e fejezet elvárt minimális terjedelme 60 A/4-es oldal. papír alapon 2 nyomtatott, fűzött
példányban, továbbá 1 példány elektronikus változatban, pdf-ben, valamint szerkeszthető formában (Word, Excel, stb.) Részletesen
KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) pont M.2./ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

10

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001

II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK
1.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

EKR000213912019

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Projekttervek kidolgozása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71242000-6

79311400-1

79421200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében: 1 db
projektterv kidolgozása: „Dráva – menti FŰZ projekt”, - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 6 hónap
. 1 db projektterv kidolgozása: „A fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődését megelőző jelzőrendszer kiépítése” - teljesítési határidő: a
szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 7 hónap. 1 db projektterv kidolgozása: „A munkavállalási célú migráció által érintett
célcsoport vizsgálatát megalapozó kutatási projektterv” címmel -- teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától
számított 8 hónap. 1 db projektterv kidolgozása: „A pályaválasztás és pályaorientáció, illetve munkakeresés családtámogató
módszereinek meghatározására irányuló projektterv kidolgozása a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-0001 kódszámú „Foglalkoztatási
Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt hátterének felhasználásával” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél
általi aláírásától számított 7 hónap. 1 db projektterv kidolgozása: „A roma fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációját
megakadályozó negatív családi minták tovább-öröklődését gátló program kidolgozása” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél
általi aláírásától számított 8 hónap. 1 db projektterv kidolgozása: „A szabad tartású baromfihús és tojástermelés háztáji integrációjával
az Ormánságban” - teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 8 hónap. Az alábbi tartalommal: 1.
Helyzetelemzés és értékelés 2.A projekt indokoltsága, szinergiák bemutatása 3.A megvalósítandó projekt főbb céljai 4.Az elérendő
célokhoz szükséges tevékenységek 5.Vállalások, monitoring mutatók 6.Projekt megvalósításának szervezeti keretei 7.Pénzügyi
megvalósítás és részletes ütemezése 8.Kockázatelemzés (erősségek, gyengeségek elemzése) 9.Horizontális szempontok 10. Fenttartás
A szolgáltatás eredménye: az elkészült dokumentumot projekttervenként az Ajánlattevő min. 50 A/4-es oldal terjedelemben papír
alapon, fűzötten 2 példányban és további 1 példányban elektronikusan pdf-ben és szerkeszthető formában köteles átadni
Megrendelőnek. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban. A felhívás II.2.7) pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény
feladható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) pont M.2.1/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

10

AF III.1.3) pont M.2.2/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

10

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

80

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

EKR000213912019

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001

II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. és 2. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK
1-2.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Féléves foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71242000-6

79311400-1

79421200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében: A
Baranya Megye Önkormányzatnak az MPM Konzorciummal megkötött szerződés teljesítése eredményeként kidolgozásra került az
ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítése, amely az adatok folyamatos frissítését követően képes a járási
foglalkoztatási trendek összegzésére és a meglévő adatokból képes egy megalapozott, várható foglalkoztatási trend előrejelzésére,
összhangban a Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya által készített jelentésekkel.
Továbbá szintén a fenti szerződés eredményeként megtörtént a Baranya megyére vonatkozó féléves megyei gazdasági és
foglakoztatási gyorsjelentések módszertanának, információs rendszerének, adatbázisának és struktúrájának kialakítása, továbbá az
első jelentés (modell elkészítése. E modell mintájára a Paktum Iroda munkatársai közreműködésével szintén elkészítésre került a 2., 3.
, 4. és 5. számú jelentés is. Ajánlattevő feladata: Az Ajánlatkérő által Ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott, kidolgozott
módszertan és a gyorsjelentési modell alapján Baranya megyére vonatkozóan (kivéve Pécs Megyei Jogú Város és a Pécsi Járás területét
) féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések - összesen 4 db - elkészítése és Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása az alábbi
ütemezés szerint: 6. számú jelentés: 2019.07.01-12.30-ig terjedő időszakra, leadási határidő: a szerződéskötéstől számított 2 hónap. 7.
számú jelentés: 2020.01.01-06.30-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2020.01.31. 8. számú jelentés: 2020.07.01-12.31-ig terjedő
időszakra, leadási határidő: 2020.07.31. 9. számú jelentés: 2021.01.01-06.30-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2021.01.31. A
szolgáltatás eredménye: Az elkészült előrejelző gyorsjelentéseket a nyertes Ajánlattevő papír alapon, fűzötten 2 példányban és
elektronikus adathordozón további 1 példányban, szerkeszthető és PDF formátumban -– a 6. jelentés kivételével - legkésőbb a jelentési
időszak nyitó hónapjának utolsó napjáig köteles átadni Ajánlatkérőnek. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban. A felhívás II.2.7.
) pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen, továbbá a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó
időpontjára tekintettel módosulhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) pont M.2/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

10

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

EKR000213912019

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Minőségi kritérium (MK) 1. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK
1.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Szociális gazd.fejlesztésének támogatása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71242000-6

79311400-1

79421200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt keretében: A „
szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami
szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése": 1. A Projekt földrajzi területén (Baranya megye teljes
területe, kivéve Pécs város, és a Pécsi Járás területe) működő szociális gazdaság szereplőinek beazonosítása és feltérképezése: E
feladat során szükséges felmérni a szociális gazdaság szereplőit tevékenységük alapján, továbbá beazonosítani a szervezet- és
kapacitásfejlesztési problémákat és lehetőségeket. Eredmény: Egy db összefoglaló dokumentum. 1 db workshop megtartása (min. 15
fő részvételével és min. 3 óra időtartamban) a dokumentum társadalmasításának érdekében. Az elkészült dokumentumot a nyertes
ajánlattevő papír alapon, fűzötten 2 példányban valamint elektronikusan pdf-ben és szerkeszthető formában köteles átadni
Megrendelő számára. 2. Tudásmegosztás és jó példák bemutatása, for-profit szektorhoz való kapcsolódás lehetőségei: A szociális
gazdaság szereplői számára olyan információk strukturált rendelkezésre bocsátása szükséges, amelyek segítséget nyújtanak a
fenntartható működésben, piaci termékek esetén a piacra jutásban, a megtermelt áruk piaci értékesítésében, különös tekintettel az
alkalmazható marketing megoldásokra. Jó gyakorlatok bemutatása, melyeknek ki kell terjednie azon megoldási lehetőségekre, amelyek
a gyakorlatban is képesek biztosítani a magasabb hozzáadott értékű termelés kialakítását, meghonosítását. Mind ezek során szükséges
figyelembe venni a for-profit szektor által is eredményesen alkalmazott megoldásokat. A for-profit szektorral való kapcsolati
lehetőségek során szükséges felhívni a figyelmet a szociális gazdaság szereplőinek működését, fejlődését korlátozó piaci
magatartásokra, illetve a piaci szereplők tőke- és tevékenység bevonási lehetőségeire, ahol az releváns. Eredmény: Egy db
összefoglaló dokumentum. 2 db workshop megtartása (alkalmanként min. 15 fő részvételével és min. 3 óra időtartamban) a
dokumentum társadalmasításának érdekében. Az elkészült dokumentumot a nyertes ajánlattevő papír alapon, fűzötten 2 példányban
valamint elektronikusan pdf-ben és szerkeszthető formában köteles átadni Megrendelő számára. 3. Ismeretterjesztő kiadvány,
disszemináció, együttműködési platform biztosítása: Az 1. és 2. pontban megfogalmazott feladatok teljesítésének tapasztalatai alapján
kerüljön kidolgozásra egy ismeretterjesztő kiadvány szociális gazdaság fejlesztésének támogatása tárgyban. Eredmény: Egy db
ismeret terjesztődokumentum. Az elkészült dokumentumot a nyertes ajánlattevő papír alapon, fűzötten 500 példányban és
elektronikusan pdf-ben illetve szerkeszthető formában köteles átadni Megrendelő számára. 7 db workshop megtartása (alkalmanként
min. 15 részvételével és min. 2 óra időtartamban) a tapasztalatok disszeminációjának érdekében. Követelmény: meghívók elkészítése
és elektronikus továbbítása meghívandók részére, rendezvényekre történő előzetes (elektronikus) regisztráció lebonyolítása, terem
biztosítása technikai feltételekkel, „Catering” biztosítása, jelenléti ívek, emlékeztetők és fotódokumentáció készítése. A felhívás II.2.7.)
pontja azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény feladható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:
Megnevezés

EKR000213912019

Igen
Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) pont M.2/ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség kritérium:
Ár kritérium:

10

Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001

II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 1. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza v a SZE megnevezése a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK
1.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap) AK Kbt.81§(4)-(5) bek-ét alkalm.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

Nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
2019/S 090-216095

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

EKR000213912019

Nem

Nem

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Megyei közlekedési hálózat feltérképezése

A szerződés száma:

1

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.2) Az eljárás eredménye
2019.12.04

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

7

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint):

6

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

7

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
89450273

Postai cím:
Postai irányítószám:

7621

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

Ország:

Magyarország

Város:

Pécs

HU231

NUTS-kód:

Megye Utca 7/1.

E-mail:

beszerzes@msb.hu

Telefon:

+36 72520513

Internetcím:

www.msb.hu

Fax:

+36 72520512

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

14658833202

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
8 440 000

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Helyzetfeltárás elkészítésében történőközreműködés, és megyei foglalkoztatás növelése szempontjából jelentős közlekedési hatások

EKR000213912019

vizsgálatában történő közreműködés (célzott vizsgálat a munkaadók és várható jelentős beruházások tekintetében,célzott utasforgalmi
adatfelvétel,kérdőívezés, interjúk készítése, azok dokumentált feldolgozása és kiértékelése); szakmai iránymutatás és
minőségbiztosítás.

Rész száma, elnevezése:

2 - Projekttervek kidolgozása

A szerződés száma:

2

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.2) Az eljárás eredménye
2019.11.25

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint):

4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

4
Nem

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
83593174

Postai cím:
Postai irányítószám:

1025

Ország:

Magyarország

Város:

Budapest

HU

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Vérhalom Utca 33/a
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

info@exante.hu

Telefon:

+36 13211773

Internetcím:

www.exante.hu

Fax:

+36 13211772

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

12951501241

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
10 500 000

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
projektterv kidolgozása

EKR000213912019

Rész száma, elnevezése:

3 - Féléves foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítés
3

A szerződés száma:

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.2) Az eljárás eredménye
2019.12.04

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint):

4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0
0
4

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
89450273

Postai cím:
Postai irányítószám:

7621

Ország:

Magyarország

Város:

Pécs

HU231

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Megye Utca 7/1.
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

beszerzes@msb.hu

Telefon:

+36 72520513

Internetcím:

www.msb.hu

Fax:

+36 72520512

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

14658833202

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
1 600 000

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
gyorsjelentések elkészítése

Rész száma, elnevezése:

4 - Szociális gazd.fejlesztésének támogatása

A szerződés száma:

4

EKR000213912019

Szerződés/rész odaítélésre került:

Igen

V.2) Az eljárás eredménye
2019.12.04

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint):

4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

4
Nem

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

IURISCONSULTUS Társadalomkutató és Szolgáltató Betéti Társaság Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
33675530

Postai cím:
Postai irányítószám:

7333

Ország:

Magyarország

Város:

Vékény

HU231

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Fő Út 61.
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

Telefon:

Internetcím:

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

20115649302

+36 304700850

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
5 000 000

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk
További Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma: 1.rész: I. Ajánlattevő neve, székhelye: Profektum Tanácsadó Kft., 1036 Budapest
Perc Utca 2. 25424935-2-41 II. Ajánlattevő neve, székhelye: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság,
1052 Budapest Bécsi Utca 5. 10336706-2-41 III. Ajánlattevő neve, székhelye: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság,
1025 Budapest Vérhalom Utca 33/a. 12951501-2-41 IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű
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Társaság, 1039 Budapest Királyok Útja 98. 23994810-2-41 V. Ajánlattevő neve, székhelye: MEGÉRTI Magyar Energetikai
Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1072 Budapest Dob Utca 60. 25152434-2-42. VI.
Ajánlattevő neve, székhelye: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., 1119 Budapest Than Károly Utca 3-5. 21925221-2-43 2.
rész: I. Ajánlattevő neve, székhelye: Profektum Tanácsadó Kft., 1036 Budapest Perc Utca 2. 25424935-2-41 II. Ajánlattevő neve,
székhelye: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1072
Budapest Dob Utca 60. 25152434-2-42 III. Ajánlattevő neve, székhelye: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, 1039
Budapest, Királyok Útja 98 23994810-2-41 3.rész: I. Ajánlattevő neve, székhelye: Profektum Tanácsadó Kft., 1036 Budapest Perc Utca
2. 25424935-2-41 II. Ajánlattevő neve, székhelye: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1025 Budapest Vérhalom
Utca 33/a. 12951501-2-41 III. Ajánlattevő neve, székhelye: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, 1039 Budapest
Királyok Útja 98. 23994810-2-41 4.rész: I. Ajánlattevő neve, székhelye: Profektum Tanácsadó Kft., 1036 Budapest Perc Utca 2.
25424935-2-41 II. Ajánlattevő neve, székhelye: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1025 Budapest Vérhalom
Utca 33/a. 12951501-2-41 III. Ajánlattevő neve, székhelye: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, 1039 Budapest
Királyok Útja 98. 23994810-2-41

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2019.12.10

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

D1. melléklet
D1. melléklet - Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés
indokolása
2014/24/EU irányelv
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(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

3. Magyarázat

Hirdetmény neve

Státusz

Ajánlati/részvételi
felhívás
hirdetmény feladása
Hirdetmény:
Tájékoztató az
eljárás eredményéről
Feladásra vár

EKR000213912019

Feladás
dátuma

Közzététel
dátuma

Feladó felhasználó

Megtekintés

