
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 
18.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Felzárkóztatást elősegítő programokba olyan új módszerek kidolgozása, amely a szociális 
gazdaságot fellendíti, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejleszti, a hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatását segíti, valamint fejleszti az aktív lakosság munkaerő-piaci tudását, ezáltal 
munkaerő-piacra jutását megkönnyíti. A programok az alábbi bontásban épülnek egymásra: 
 
1. lépés: Tudásbázis létrehozása - felmérésekkel alátámasztott, primer és szekunder 
kutatásokon alapuló friss adatok a térség szociális, gazdasági és társadalmi helyzetéről. 

 
Cél: Egy olyan tudásbázis létrehozása, amelyből megismerhető a térség valós 
gazdasági, szociális és társadalmi helyzete. Fontos, hogy friss, aktuális adatokkal 
kerüljön feltöltésre ez a tudásbázis, hogy így valós képet kapjunk a megye helyzetéről. 
A kutatás témái az alábbiak: 
- A Békés megyei önkormányzatok által koordinált közmunkaprogram 
eredményeinek felmérése 
- A vállalkozások véleményének megismerése a hátrányos helyzetű 
munkavállalókról, tranzitfoglalkoztatási lehetőségekről és a társadalmi 
vállalkozásokról, mint beszállítókról. 
- Felmérés a munkaerő-piaci képzési struktúráról és a vállalkozások által igényelt 
kompetenciákról 
- Felmérés a megye releváns nonprofit szervezeteiről 
 

2. lépés: Partnerségi találkozók szervezése a helyi szervezetekkel a megye felzárkóztatást 
segítő stratégiájának és gazdaságélénkítő programjának kidolgozása érdekében, kitérve 
a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztésére is. 
 

Cél: Megismerni a megye szociális, gazdasági, egészségügyi, társadalmi és 
felzárkóztatási projektjeit, majd értékelni azokat, hogy milyen mértékben voltak 
sikeresek, és az okokat is felkutatni. 
 

3. lépés: Jó gyakorlatok gyűjtése 
 
Cél: Megismerni olyan programokat (országos és/vagy külföldi programok) a szociális 
gazdaság és a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztése területén, amelyek új 
módszerek bevezetésére szolgáltak, és ezek közül kigyűjteni azokat, amelyek 
sikeresnek mondhatóak, és bevett gyakorlattá váltak. 
 

4. lépés: Megyei új módszerek kidolgozása a szociális gazdaság és a lakosság lelki és 
fizikai egészségének fejlesztésére, felzárkóztató programötletek kidolgozása a korábbi 
tapasztalatokra alapozva 

 
Cél: Olyan új módszerek kidolgozása, amelyek segítségével a felzárkóztatás 
hatékonyabban érhető el. 



 
5. lépés: Tájékoztató szervezése az új módszerek bevezetéséről főként óvodai, iskolai, 
munkahelyi közösségek és szociális szakemberek részére. 
 
Cél: Az új módszer megismertetése az érintettekkel, szervezetekkel. 
 
6. lépés: Új módszerek bevezetése az arra nyitott szervezetek működésébe. 
 
Cél: Az előző pontok szerint kialakított új módszerek bevezetése. 
 
7. lépés: Konzultáció, mentorálás a bevezetett módszerek nyomonkövetése 
 
Cél: A bevezetett módszerekkel kapcsolatban visszajelzések kérése és értékelése, apróbb 
módosítások elvégzése az igényekhez igazodva. 
 
A részletes szakmai leírást a dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. 
 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A.§-a szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2015. július 30. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 
Ajánlattevő neve: Aeris Monitor Nonprofit Kft 

Ajánlattevő címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 125. 

 
Az ajánlattevő - valamennyi - az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a 
jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelt. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő neve: Aeris Monitor Nonprofit Kft 



Ajánlattevő címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 125. 

Ajánlati ár – (HUF) nettó: 24.950.000 Ft, azaz huszonnégymillió-

kilencszázötvenezer forint 

 
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást adó, érvényes ajánlat. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Friss Európa Régió és Közigazgatás-fejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft (1141 Budapest, Szugló utca 82. fsz.2.); gazdasági, pénzügyi 
erőforrás 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. 
augusztus 31. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. 
szeptember 10. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. augusztus 31. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. augusztus 31. 
18.* Az összegezés módosításának indoka:- 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:- 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 
21. * Az összegezés javításának indoka:- 
22. * Az összegezés javításának időpontja:- 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:- 
24.* Egyéb információk: a Kbt.124.§ (8) bekezdés f) pontja alapján a szerződés a tíz 
napos moratórium letelte előtt is megköthető, mivel a 122/A. § szerinti eljárásban csak 
egy ajánlatot nyújtottak be. 
 
 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


