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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Repülővezetők gyakorlati képzésének beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665605Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Repülővezetők gyakorlati képzésének beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000418872022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kopasz Gábor

obuda@cashflowhungary.hu +36 703888077

www.uni-obuda.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

101A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 101-281042A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az Óbudai Egyetem ajánlatkérő légijármű üzemeltető szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak tantervének 
megvalósításához szükséges a képzésben részt vevő hallgatók repülővezető gyakorlati képzésének megvalósítása, amely gyakorlati 
képzés, mint szolgáltatás képezi a jelen beszerzés tárgyát. A szolgáltatás lényegi eleme hallgatóként 210 óra gyakorlati repülés, mely 
tartalmazza a szükséges szimulátor gyakorlatokat (óra szimulátoron) és a szükséges vizsgarepüléseket, illetve repülés előtti és utáni 
felkészülő elméleti órákat is. Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatálya alatt összesen legfeljebb 40 hallgató 1-3. félévek szerinti 
képzését veszi igénybe azzal, hogy  minimális megrendelési (lehívási) kötelezettség nem terheli ajánlatkérőt. Az egyes félévek 
vonatkozásában megvalósítandó oktatási feladatot a Dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 
1. Ajánlati ár 1. féléves hallgató képzésére (nettó HUF/hallgató): 7 455 000 
2. Ajánlati ár 2. féléves hallgató képzésére (nettó HUF/hallgató): 7 455 000 
3. Ajánlati ár 3. féléves hallgató képzésére (nettó HUF/hallgató): 6 390 000 
Ajánlati ár (1+2+3. sorok összege) összesen (nettó HUF/hallgató): 21 300 000 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő megfelelően 
igazolta alkalmasságát, a kizáró okok hiányát, valamint ajánlat vonatkozásában a fedezet rendelkezésre áll.

25587946241Airwin Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1054 Budapest, Vértanúk Tere 1.2/3. 24712
/0/A/25

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

-        1. szempont (árszempont): Ajánlati ár 1-3 féléves képzésre (HUF/hallgató), amelynek súlyszáma: 60. Az értékelés módszere a 
fordított arányosítás. 
 
-        2. szempont (minőségi szempont): A gyakorlati képzési oktatásban résztvevő M2 alkalmassági feltételként meghatározott 5 fő 
oktató számán felüli magyarul és angolul is oktatóképes repülőoktató szakember, aki egy EU ország hatósága által (EASA Part-FCL 
résszel összhangban) kiadott repülőoktatói jogosítvánnyal, ICAO nyelvvizsga igazolással (szakszolgálatai engedélyben lévő angol 
nyelvi bejegyzés is elfogadott) és legalább 5 éves repülőoktatói tapasztalattal rendelkező oktató száma (0-10 fő), amelynek súlyszáma: 
10. Az értékelés módszere az egyenes arányosítás. 
 
-        3. szempont (minőségi szempont): A repülési engedéllyel rendelkező M3 alkalmassági feltételként meghatározott éjszakai és 
műszerrepülésre alkalmas 1 darab kétmotoros oktató repülőgépen felül további éjszaki és műszerrepülésre alkalmas kétmotoros 
oktató repülőgép száma (0-2 darab), amelynek súlyszáma: 10. Az értékelés módszere az egyenes arányosítás. 
 
-        4. szempont (minőségi szempont): A repülési engedéllyel rendelkező M4 alkalmassági feltételként meghatározott 5 darab 
alsószárnyas kétüléses oktató repülőgépen felüli további alsószárnyas kétüléses oktató repülőgép száma (0-2 darab), amelynek 
súlyszáma: 10. Az értékelés módszere az egyenes arányosítás. 
 
-        5. szempont (minőségi szempont): Ajánlattevő rendelkezik ATP Integráltképzési tematikával (igen/nem), amelynek súlyszáma: 
10. Az értékelés módszere a pontkiosztás. 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő az 1. értékelési szempontra 600 pontot, a 2. értékelési szempontra 30 pontot, a 3. értékelési 
szempontra 50 pontot, a 4. értékelési szempontra 50 pontot, míg az 5. értékelési szempontra 100 pontot 
kapott.

Szöveges értékelés:

830Airwin Global Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelő tartalommal igazolta alkalmasságát.

25587946241Airwin Global Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1054 Budapest, Vértanúk Tere 1.2/3. 
24712/0/A/25

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.04Lejárata:2022.06.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Pigaro Air Service Kft; Airwin International Kft; TÖKÖL AIRPORT Repülőtérfejlesztő és-üzemeltető Zrt; MEP Aero Training Kft; 
FLY-COOP Légi Szolgáltató Kft.

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2022.06.24

2022.06.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

További ajánlattevő aki az érékelést követően nem került bírálat alá a felhívás VI.3.7. pontjában előírt a Kbt. 81. § (5) bekezdése 
szerint: 
Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő neve: MÉSZI AIR SERVICE Légiszolgáltató Kft.  
Adószáma: 11775719-2-03 
Székhelye: 6078 Jakabszállás Repülőtér 035/98 
1. Ajánlati ár 1. féléves hallgató képzésére (nettó HUF/hallgató): 8 000 000 
2. Ajánlati ár 2. féléves hallgató képzésére (nettó HUF/hallgató): 8 000 000 
3. Ajánlati ár 3. féléves hallgató képzésére (nettó HUF/hallgató): 8 000 000 
Ajánlati ár (1+2+3. sorok összege) összesen (nettó HUF/hallgató): 24 000 000 
A gyakorlati képzési oktatásban résztvevő M2 alkalmassági feltételként meghatározott magyarul és angolul is oktatóképes 5 fő oktató 
számán felüli többlet oktató száma (0-10 fő): 0 
A repülési engedéllyel rendelkező M3 alkalmassági feltételként meghatározott repülőgépen felül további éjszakai és műszerrepülésre 
alkalmas kétmotoros oktató repülőgép száma (0-2 darab): 0 
A repülési engedéllyel rendelkező M4 alkalmassági feltételként meghatározott repülőgépeken felül további alsószárnyas kétüléses 
oktató repülőgép száma (0-2 darab): 0 
Ajánlattevő rendelkezik ATP Integrált képzési tematikával (igen/nem): Nem 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


