
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 7300 Komló Városház tér 3. ), mint Komló Város Önkormányzat
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó képzések
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.15 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 7 darab, azaz hét 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: 1. képzési csoport 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 14850000 HUF

A rész neve és száma: 2. képzési csoport 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 1380000 HUF

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 1163 Budapest Cziráki Utca 24-32.Székhelye:

Rész neve: 1. képzési csoport (1)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (
Ft):

9 510 000

2. részszempont: Az
M.3) alkalmassági 
körben előírt 
szakembernek 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata 
(0-15 db 

15



antidiszkriminációs 
és/ vagy 
munkaszocializációs
tartalmú képzés):

Rész neve: 2. képzési csoport (2)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (Ft):

2 596 000

2. részszempont: Az M
.3) alkalmassági 
körben előírt első 
szakembernek a 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata (0-
15 db 
kompetenciafejlesztési
és/ vagy 
szervezetfejlesztés 
tartalmú képzés):

15

Ajánlattevő neve: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
 1066 Budapest Teréz Körút 12Székhelye:

Rész neve: 1. képzési csoport (1)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (
Ft):

3 900 000

2. részszempont: Az
M.3) alkalmassági 
körben előírt 
szakembernek 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata 
(0-15 db 
antidiszkriminációs 
és/ vagy 
munkaszocializációs
tartalmú képzés):

15

Rész neve: 2. képzési csoport (2)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (Ft):

1 080 000

2. részszempont: Az M
.3) alkalmassági 
körben előírt első 
szakembernek a 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata (0- 15



15 db 
kompetenciafejlesztési
és/ vagy 
szervezetfejlesztés 
tartalmú képzés):

Ajánlattevő neve: Eltan Képző Kft.
 6000 Kecskemét Kisfaludy Utca 3 II/6.Székhelye:

Ajánlattevő neve: Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
 2100 Gödöllő Szilhát Utca 41Székhelye:

Rész neve: 2. képzési csoport (2)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (Ft):

3 979 081

2. részszempont: Az M
.3) alkalmassági 
körben előírt első 
szakembernek a 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata (0-
15 db 
kompetenciafejlesztési
és/ vagy 
szervezetfejlesztés 
tartalmú képzés):

1

Ajánlattevő neve: Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft
 6724 Szeged Kossuth Lajos Sgt 52Székhelye:

Rész neve: 1. képzési csoport (1)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (
Ft):

10 900 000

2. részszempont: Az
M.3) alkalmassági 
körben előírt 
szakembernek 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata 
(0-15 db 
antidiszkriminációs 
és/ vagy 
munkaszocializációs
tartalmú képzés):

0

Rész neve: 2. képzési csoport (2)

1. részszempont: 
bruttó ajánlati ár (Ft):

2 970 000

2. részszempont: Az M



.3) alkalmassági 
körben előírt első 
szakembernek a 
felnőttképzésben 
szerzett 
többlettapasztalata (0-
15 db 
kompetenciafejlesztési
és/ vagy 
szervezetfejlesztés 
tartalmú képzés):

0

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


