
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Hivatalos név: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Postai cím: Káldor Adolf u. 5-9.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1221

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft pénzügyi-, számviteli-, bér-, és 
munkaügyi feladatainak ellátása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő munkaügyi feladatainak ellátása

Fogadóóra tartása minimálisan heti 4 alkalommal 11.00-15.00 óra között
Kötelező adatszolgáltatások, bevallások elkészítése
Napi és időszakos pénzügyi és analitikus könyvelési feladatok elvégzése
A szolgáltatást a nyertes ajánlattevőnek a saját telephelyén kell ellátnia. Ajánlatkérő biztosítja
ajánlattevő számára az online hozzáférést.

2015. december 31-i mérleg főösszeg: 234.890,- eFt
2015. évi árbevétel: 466.441 ,- eFt
2016. I. félévi árbevétel: 251.674,- eFt
Költséghelyek száma: 22 db
2016. I. félévi átlagos állományi létszám: 100 fő

Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá az alábbi szabályzatok évenkénti aktualizálása:
- Számviteli politika
- Számlarend
- Az eszközök és források értékelési szabályzata
- Az eszközök és források leltározási szabályzata
- Pénzkezelési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata. 

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti 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 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016.12.16.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat 
Közhasznú Nonprofit Kft pénzügyi-, számviteli-, bér-, és munkaügyi feladatainak ellátása
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Balance Adó és Ügyviteli Szolgáltató Kft.(1119 Budapest, Fehérvári út 44. III/311., adószám: 10377064-2-43)
Ajánlati ár - havi átalány díj: 1.550.000,- Ft + Áfa/hó
Mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 36 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 3, maximum 6 
fő): 6 fő
Társadalombiztosítási szakelőadói végzettséggel és legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, 
maximum 3 fő) szakértők száma: 3 fő
TB finanszírozott egészségügyi intézmény munkaügyi ügyintézésében, legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal 
rendelkező (minimum 1, maximum 3 fő) szakértők száma: 3 fő
Ajánlatkérő székhelyén havonta 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes konzultációt tartó társadalombiztosítási 
finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, maximum 2 fő) szakértők száma: 2 fő

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2



(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai

is)

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve: Balance
Kft.

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és 

súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Ajánlati ár (havi nettó 
átalánydíj)

50 100 5000

Mérlegképes könyvelői 
végzettséggel és legalább 36 
hónapra vonatkozó szakmai 
tapasztalattal rendelkező 
(minimum 3, maximum 6 
fő) 

10 100 1000

Társadalombiztosítási 
szakelőadói végzettséggel és
legalább 12 hónapra 
vonatkozó szakmai 
tapasztalattal rendelkező 
(minimum 1, maximum 3 
fő) szakértők száma

10 100 1000

TB finanszírozott 
egészségügyi intézmény 
munkaügyi ügyintézésében, 
legalább 12 hónapra 
vonatkozó szakmai 
tapasztalattal rendelkező 
(minimum 1, maximum 3 
fő) szakértők száma:

10 100 1000

Ajánlatkérő székhelyén 
havonta 2 alkalommal 
legalább 3 óra időtartamban 
személyes konzultációt tartó 
társadalombiztosítási 
finanszírozásban szakmai 
tapasztalattal rendelkező 
(minimum 1, maximum 2 
fő) szakértők száma

20 100 2000

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként:

10.000

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

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:

1. Ajánlati ár (havi átalánydíj):
Legalacsonyabb ár: 100 pont
Legmagasabb ár: 1 pont
A többi ajánlattevő ajánlati árának pontozása fordított arányosítás módszerével történik
Súlyszám: 50

2. Mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 36 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 3, maximum
6 fő) szakértők száma
6 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 3 szakértőn felül további 3 fő szakértőt biztosít): 100 pont
5 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 3 szakértőn felül további 2 fő szakértőt biztosít): 67
4 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 3 szakértőn felül további 3 fő szakértőt biztosít):34
Minimum 3 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 3 szakértőn felül további szakértőt nem biztosít): 1 pont
(pontozás módszer)
Súlyszám: 10



A 3 fő alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után; a 6 fő feletti megajánlásokra ajánlatkérő 100 pontot ad.

3. Társadalombiztosítási szakelőadói végzettséggel és legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1,
maximum 3 fő) szakértők száma
3 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további 2 fő szakértőt biztosít): 100 pont
2 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további 1 fő szakértőt biztosít): 50 pont
Minimum 1 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további szakértőt nem biztosít): 1 pont
(pontozás módszer)
súlyszám: 10
Az 1 fő alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után; a 3 fő feletti megajánlásokra ajánlatkérő 100 pontot ad.

4. TB finanszírozott egészségügyi intézmény munkaügyi ügyintézésében, legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal 
rendelkező (minimum 1, maximum 3 fő) szakértők száma:
3 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további 2 fő szakértőt biztosít): 100 pont
2 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további 1 fő szakértőt biztosít): 50 pont
Minimum 1 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további szakértőt nem biztosít): 1 pont
(pontozás módszer)
súlyszám: 10
Az 1 fő alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után; a 3 fő feletti megajánlásokra ajánlatkérő 100 pontot ad.

5. Ajánlatkérő székhelyén havonta 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes konzultációt tartó társadalombiztosítási 
finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, maximum 2 fő) szakértők száma
2 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további 1 fő szakértőt biztosít): 100 pont
Minimum 1 fő (azaz az alkalmassági követelményként meghatározott 1 szakértőn felül további szakértőt nem biztosít): 1 pont
(pontozás módszer)
súlyszám: 20
Az 1 fő alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után; a 2 fő feletti megajánlásokra ajánlatkérő 100 pontot ad.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Balance Adó és Ügyviteli Szolgáltató Kft.(1119 Budapest, Fehérvári út 44. III/311., adószám: 10377064-2-43)
Ajánlati ár - havi átalány díj: 1.550.000,- Ft + Áfa/hó
Mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 36 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 3, maximum 6 
fő): 6 fő
Társadalombiztosítási szakelőadói végzettséggel és legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, 
maximum 3 fő) szakértők száma: 3 fő
TB finanszírozott egészségügyi intézmény munkaügyi ügyintézésében, legalább 12 hónapra vonatkozó szakmai tapasztalattal 
rendelkező (minimum 1, maximum 3 fő) szakértők száma: 3 fő
Ajánlatkérő székhelyén havonta 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes konzultációt tartó társadalombiztosítási 
finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező (minimum 1, maximum 2 fő) szakértők száma: 2 fő

Indokolás: az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot adta

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: -

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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: -

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 2

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

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



VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2017.02.10. / Lejárata: 2017.02.19. A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja értelmében a szerződés ezen határidő lejárta előtt is
megköthető

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.02.09.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.02.09.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben


