
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

ELOTERJESZTES 
  sz. napirend 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2021.09.06-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 
azonositászcimú »Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program« vonatkozásában  2  részben" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső 
döntések meghozatalara 

Előterjesztő: Sárkány Csilla, vezérigazgató Rév8  ht. 
Készítette: Drimbe István Rév8  Zn. 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerü többség szükséges, valamint név szerinti szavazás szükséges. 
Mellékletek: 

I. Bírálóbizottsági ülésről készült jegyzőkönyv (Bujtor  David digitalis  aláírással látta el) 
2. Bontási jegyzőkönyv 
3. Hiánypótlási felhívás 
4. Közbeszerzési hirdetmény 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és  a  döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 92/2021. (11.25.) 
számú határozatával (polgármesteri döntéssel) visszavonta  a 91/2018. (1X.29.)  számú határozatában 
foglaltakat,  es  az önkormányzati költségvetésben biztosította az előirányzatot  a  VEKOP-6.2.1-15-2016-
00013 számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs  Program 
(a  továbbiakban:  Program)  című projekthez kapcsolódóan az „Egészségtudatos életmód 
programsorozat (FP3)" és „Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos 
helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1)" projektelemek 
megvalósítására.  A  projekt Megvalósíthatósági Tanulmányában részletezettek szerint  a  Józsefváros 
Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  rendezvényszervezési szolgáltatást kíván igénybe venni. 

A  Költségvetési  (Is  Pénzügyi Bizottság  6/2021. (V1. 28.)  számú határozata alapján  a  Józsefváros 
Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatával közösen 
(mint  közös ajánlatkérők) „Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása  a  VEKOP-6.2.1-15-
2016-00013 azonosítószámú »Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs  Program«  vonátkozásában  2  részben" tárgyú,  a  közbeszerzésekről szóló  2015. 
évi CXLIII. törvény  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont szerinti uniós értékhatárt  el  nem érő, hirdetménnyel  (4. 
számú melléklet) induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatnak  le. 

A  közbeszerzés tárgya: Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása  a  VEKOP-6.2.1-15-2016-
00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program"  vonatkozásában  2  részben (EKR000508092021) 

ÉRKEZETT 

202150f 01, 11-  -312-

 



A  közbeszerzési eljárás részei: 

1.rész: Egészségtudatos életmód program sorozat (FP3) 

2. rész: Gyermek és ifjúsági szabadidős programok (KP I) 

Az eljárás megindítására vonatkozó információ: 

Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (a Kbt.  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont 
szerinti) közbeszerzési eljárást indított  2021.07.07.  napján az ajánlati felhívás feladásával, amely az 
Közbeszerzési Értesítőben a  13011/2021  iktatószámon jelent meg  2021. 07. 12.  napján. Az ajánlattételi 
határidő  2021.  július  .20.  volt. 

Eljárási cselekmény: Fenti közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő a felhívásban rögzítette, hogy 
alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését, melynek megfelelően Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok 
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatok Kbt.  69.  §  (3)  bekezdése szerinti 
értékelését követően, a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése szerint döntési javaslat a kialakult sorrend alapján azon 
ajánlattevőkről, melyek tekintetében Ajánlatkérő elvégzi a bírálatot. 

A  Bíráló Bizottság  2021.08.04. 13:00  órakor tartott üléséről az  1.  számú mellékletben található 
jegyzőkönyv. 

A  Bíráló Bizottság megállapította, hogy az  Impact Communications  Kft.  (1165 Budapest  Koronafürt 
utca  21.)  ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel mindkét rész vonatkozásában az ajánlattételi határidő 
lejárta után nyújtotta be ajánlatát. 

A  Bíráló Bizottság megállapította, hogy a bontási jegyzőkönyv szerint  (2.  számú melléklet) következő 
ajánlatok érkeztek be határidőben: 
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A  közbeszerzési tanácsadó az EKR rendszeren keresztül a  3.  számú mellékletben található hiánypótlási felhívást 
küldte meg az ajánlattevők részére. 

A  Bíráló Bizottság megállapította, hogy a  Creative Pro  (HU)  Kft. a hiánypótlást nem teljesítette határidőben, ezért 
az ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési eljárás  1.  és  2.  részében a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdése) pontja alapján érvénytelen. 

A Major  Project  Consulting  Kft. a hiánypótlást teljesítette, valamint a DFT-Hungária Kft. esetében nem volt 
szükséges hiánypótlás, ezért ez a két ajánlat jelen pillanatban is érvényesnek tekinthető. 

• Értékelés: 

Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték (Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pont) arány szempontja a 
következők szerint: 

5/9 



az  1.  részben: 

Értékelési szempont Major Project Consulting  Kft. DFT-Hungária Kft. 

 

Ajánlat Pont Pontszám Ajánlat Pont Pontszám 

1.  Ajánlati ár  (nett()  ár  HUF)  összesen: 12 966 400 Ft 83,21 7488,47 10 788 720 Ft 100,00 9000,00 

2 Az M.1 pontban bemutatott 

szakember szakmai 

többlettapasztalata (hónap)  (max. 36 

honan)-

 

36,00 100,00 1000,00 36,00 100,00 1000,00 

       

a  2.  részben: 

Értékelési szempont Major Project Consulting  Kft. DFT-Hungária Kft. 

 

Ajánlat Pont Pontszám Ajánlat Pont Pontszám 

1.  Ajánlat ár  (nett()  ár  HUF)  összesen: 34 789 800 Ft 59,66 - 5369,29 20755 160 Ft 100,00 9000,00 

2 Az M.1 pontban bemutatott szakember szakmai 

többlettapasztalata (hónap)  (max. 36  hónap): 
36,00 100,00 1000,00 36,00, 100,00 1000,00 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Költségvetési is Pénzügyi Bizottság 
..../2021. (IX....)  számú határozata 

a „Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú 
»Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program« 
vonatkozásában  2  részben" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés 

1) A  Költségvetési  *Ss  Pénzügyi Bizottság a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy 

a) az  Impact Communications  Kft.  (1165 Budapest,  Koronafürt utca  21.)  ajánlattevő által a 
közbeszerzési eljárás  1. 6s2.  reszébenbenyújtott ajánlatok a Kbt.  73.  § (I) bekezdés a) pontja 
szerint érvénytelenek, tekintettel arra, hogy azok az előírt határidőn túl kerültek benyújtásra; 

b) a  Creative Pro  (HU)  Kit.  (1036 Budapest,  Bécsi út  85.  fsz.  5.)  ajánlattevő által, a 
közbeszerzési eljárás I. és  2.  részében benyújtott ajánlatok a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdése) pontja 
szerint érvénytelenek, tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlás keretében nem 
nyújtotta be az értékelési szempont alátámasztására vonatkozó dokumentumokat. 

2)  Az  1)  határozati pont alapján a Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

a) a közbeszerzési eljárás  1.  részében a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb Dfl-Hungária Kft.  (1051 Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky út  22. 2.  lház.  2. em. 
14.),  is az azt követő második  Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 Budapest,  Kerékgyártó 
utca  19.)  ajánlattevők tekintetében végzi el a Kbt.  69.  § szerinti bírálati cselekményeket; 

b) a közbeszerzési eljárás  2.  részében a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb DET-Hungiria Kit  (1051 Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky  Ca 22. 2.  lház.  2. em. 
14.), es  az azt követő második legkedvezőbb  Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 Budapest, 
Kerékgyártó utca  19.)  ajánlattevők tekintetében végzi el a Kbt.  69.  § szerinti bírálati 
cselekményeket. 

Felelős: polgámiester 
Határidő: a  2)  határozati pont tekintetében a Kbt. szerinti határidők szerint 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Riv8  Zn.,  JKN  Zn. 

Budapest, 2021.  augusztus  04. 

Q.) nj Csi  la 
vezérigazgató 
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AZ  ÉRTÉKELÉSI SORREND  A  KÖVETKEZŐ : 

1.  rész: 

1. DFT-Hungária Kft.  (1051 Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky út  22. 2.  Iház.  2. em. 14.) 
2. Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 Budapest,  Kerékgyártó utca  19.) 

2.  rész: 
1. DFT-Hungária Kft.  (1051 Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky út  22. 2.  Iház.  2.  ebi  14.) 
2. Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 Budapest,  Kerékgyártó utca  19.) 

II. A  beterjesztés indoka 

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény  81.  §  (5)  bekezdése szerint közbenső döntésre van 
szükség, aminek tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a „Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.23-15-2016-00013 
azonosítószámú »Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program« vonatkozásában  2  részben" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást a döntés meghozatal után az 
ajánlatkérők tovább folytathassák. 

A  pénzügyi fedezet jelen döntéshez nem szükséges. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  tárgyi ügy  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési 
hatáskörébe tartozik. 

Az Ajánlatkérő a Kbt.  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont szerint indította meg a közbeszerzési eljárást. 

Az Ajánlatkérő a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését alkalmazza, melynek megfelelően Ajánlatkérő a beérkezett 
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatok Kbt.  69.  §  (3)  bekezdése 
szerinti értékelését követően, a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése szerint döntési javaslat a kialakult sorrend 
alapján azon ajánlattevőkről, melyek tekintetében Ajánlatkérő elvégzi a bírálatot. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 
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KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA RÉv8 ZRT. ark,  
LEÍRTA: DR1MBE ISTVÁN Rév8 ZRT. 

Szilvia 

R.  'JTOS  CSILLA SÁTLY BALÁZS 

EGYZÖ A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

d-oillnütk ( PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS 

JOGI KONTROLL: %kW. • 

ELLENŐRIZTE: 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 
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„Rendezvényszervezés-VEKOP" 
A  DOKUMENTUMOT DIGRALIS 

ALAIRÁSSAL LÁTTA EL 

Bírálóbizottsági ülésről készült jegyzőkönyv 
A  Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése vonatkozásában AVDH  SIGN 

I. ELJÁRÁS ISMERTETÉSE 

1. Ajánlatkérő:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 
azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" 
vonatkozásában  2  részben (EKR000508092021) 

A  közbeszerzési eljárás részei: 
1. rész: Egészségtudatos életmód program sorozat (FP3) 
2. rész: Gyermek és ifjúsági szabadidős programok (KP1) 

3. Az eljárás megindítására vonatkozó információ: 
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (a Kbt.  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont szerinti) 
közbeszerzési eljárást indított  2021.07.07.  napján az ajánlati felhívás feladásával, amely az Közbeszerzési 
Értesítőben a  13011/2021  iktatószámon jelent meg  2021. 07. 12.  napján. 

4. Eljárási cselekmény:  Fenti közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő a felhívásban rögzítette, hogy alkalmazza a 
Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését, melynek megfelelően Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bírálatát az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. Az ajánlatok Kbt.  69.  §  (3)  bekezdése szerinti értékelését követően, a Kbt.  81.  § 
(5)  bekezdése szerint döntési javaslat a kialakult sorrend alapján azon ajánlattevőkről, melyek tekintetében 
Ajánlatkérő elvégzi a bírálatot. 

5. Helyszín:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 
hivatalos helyisége 

6. Időpont:  2021.C., ß nö  óra 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: Bíráló Bizottság alulírott tagjai 

8. Előzmények: 
• Az ajánlatok bontása:  2021.07.20. 12:00  óra 
• Késve érkezett ajánlat(ok):  Impact Communications  Kft.  (1165 Budapest  Koronafürt Utca  21.)  ajánlattevő 

a közbeszerzési eljárásban az előírt (Ajánlattételi határidő:2021.07.20  12:00)  határidőn túl az  1.  részben 
2021.07.20 12:01:17-,  és  2.  részben  2021.07.20 12:09:17-kor  az ajánlattételi határidő lejárta után 
nyújtotta be ajánlatát. 

• Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés:  2021.07.27.  (határidő:  2021.07.28. 15:00  óra) 

9. Az ajánlatok értékelésiszemoontla:  

A  bírálati szempont: Értékelési szempont valamennyi rész esetében: a  2015.  évi CXLIII. törvény szerint a  76.  § 
(2)  bekezdés  c)  pontja szerinti legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. 

MINDEGYIK RÉSZBEN AZONOSAN 

Srsz. Értékelési szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó  är  HUF) 90 

2. 
Az M.1 pontban bemutatott szakember szakmai 
többlettapasztalata (hónap)  (max. 36  hónap) 

10 

A  legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a  0-100  pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot. 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF) 
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„Rendezvényszervezés-VEKOP” 
Az ajánlatkérő az  1.  értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb 
ajánlati ár)  100  pontot  ad,  a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.  A  pontszámok kiszámítása fordított 
arányosítással történik. 

2.  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,  hoe  a részek között az egyes szakemberek között az átfedés megengedett. 

Az ajánlatkérő a  2.  értékelési szempont- legalább  1  fő legalább középfokú végzettségű rendezvényszervezővel 
(vagy azzal egyenértékű végzettséggel), aki legalább  12  hónapos rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal 
rendelkezik -fogja értékelni. 

A 2.  értékelési részszempont vonatkozásában a bírálat módszere az egyenes arányosítás. 
A  pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KE  2020. 
évi  60.  szám;  2020.  március  25.) 1.  sz. mellékletének  1.  a) pont ab) alpontja szerinti egyenes arányosítás 
módszere tartalmazza 

10.  Ajánlattevők neve székhelye. az ajánlatok főbb számszerűsíthető paraméterei:  A 2021.07.20.  napján 
létrejött bontási jegyzőkönyv szerint. 

II. A  KBT.  81.  §  (5)  BEKEZDÉS ALKALMAZÁSA 

Ajánlatkérő a felhívás VI.4.3.  27.  pontjában az alábbiakat írta elő: 

„A  Kbt.  81.  §  (5)  bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő először az ajánlatok értékelését végzi el az ajánlati 
felhívásban meghatározott értékelési szemp6ntok szerint" 

Kbt.  81.§ (5)  bek alapján: 
„Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet  úg  is, hogy az ajánlatok bírálatát 
- az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését 
követően végzi el.  Ebben  az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az 
azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.  A 69.  § rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben 
megnevezett nyertes - és  ha  az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett-
ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő 
nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja." 

A  fentiek alapján a Bírálóbizottság a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján az ajánlatok értékelését a bírálatot 
megelőzően végzi el, az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában. 

Ill. AZ  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁSOK ALÁTÁMASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HIÁNYPÓTLÁSI 
FELHÍVÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉSEK,  A  KBT.  81.  §  (5)  BEKEZDÉS ALKALMAZÁSA ALAPJÁN,  AZ 

ÉRTÉKELÉSI SORREND FELÁLLÍTÁSA ELŐTT 

Ajánlatkérő kötelezettség a felhívásban előírt értékelési szempontok szerinti értékelést megelőzően 
megállapítani, hogy az ajánlattevők által a felolvasólapon feltüntetett adatot az ajánlatában erre vonatkozóan 
csatolt dokumentumok alátámasszák. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejáráig beérkezett ajánlatokat 
megvizsgálta  es  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdésében rögzített kötelezettségnek teljesítése körében a Kbt.  71.  §-a 
alapján az alábbi hiányosságok pótlását, felvilágosítás megadását rendelte el: 

1-2.rész vonatkozásában 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás  11.2.5)  (Értékelési szempontok) pontjában az alábbiakat írta elő: 
„2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap) - 
Súlyszám:  10" 
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„Rendezvényszervezés-VEKOP” 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok  8. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA /  2.  részszempont 
vonatkozásában alábbiakat írta elő: 
Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott tapasztalatot értékeli  (0  és  36  hónap között). Az értékelési szempont 

szerinti értéket (hónap)ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni. 

Továbbá ajánlatkérő külön, erre létrehozott EKR űrlapon kéri rögzíteni azon szakember nevét, mely szakember 

az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját képezi. 

Ajánlatkérő az értékelés során a teljes hónabot veszi figyelembe.  Ennek okán az ajánlathoz csatolandó 

önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal megadott kezdési és befeiezési dátummal kell 

feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. 

A  tapasztalatra vonatkozó megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy naptári hónapot vesz 

figyelembe. így például a  2000.01-2000.02-ig tartó tapasztalat kapcsán figyelembe vehető megajánlás  2 

hónap. 
Ajánlattevőnek a  2.  értékelési szempont vonatkozásában az alánlathoz csatolni szükséges  továbbá a szerződés 

teljesítésében részt vevő szakmai tapasztalat részszempont kapcsán bemutatott szakember vonatkozásában 

is a szakember saját kezűleg  abet  önéletrajzát egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból az 

értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen. 

A  csatolt szakmai önéletraizból egyértelműen ki kell derülnie: 

• a szakemberre vonatkozó személyes adatok (a minta szerint), 

• a szakember által ellátott, az értékelés szempontjából releváns feladat tárgya, és annak 

időtartama (év, hó megjelöléssel), 

• a szakember végzettsége/képzettsége. 

Ajánlattevő által nem került benvilitásra az  1-2  rész vonatkozásában az ajánlatok részeként a  2.  részszempont 

kapcsán az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos megajánlás alátámasztására a bemutatott 

szakember  (F.  Orsolya) vonatkozásában a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati 

példányban. (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. melléklet szerint) 

Hiánvoótlás módja:  
Kérjük ajánlattevőt, hogy a fentebb leírtakra tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az  1-2 

rész vonatkozásában külön- külön a szerződés teljesítésében részt vevő szakmai tapasztalat részszempont 

kapcsán bemutatott szakember  (F.  Orsolya) vonatkozásában a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát 

egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó  36-36  hónapos 

(rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) megajánlás ellenőrizhető legyen. (Közbeszerzési dokumentumok 

2.sz. melléklet szerint) 

(A  csatolandó önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal megadott kezdési és befejezési 

dátummal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer 

vehető figyelembe.) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  71.§ (9)  bekezdésében foglaltakra. 

A  hiánypótlás benyújtására vonatkozó határidő:  2021.07.28. 15:00  óra volt. 

Ajánlattevő részéről a fentebb írt dokumentum benyújtása nem történt meg az előírt határidőn belül, így 
javasoljuk megállapítani, hogy ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési eljárás  1.  és  2.  részében a Kbt.  73.  §  (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
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„Rendezvényszervezés-VEKOP” 

Major  Project  Consulting K. 
Magyarország  1147 Budapest,  Kerékgyártó Utca  19 

1-2.rész vonatkozásában 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás  11.2.5)  (Értékelési szempontok) pontjában az alábbiakat írta elő: 
„2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap) - 

sülyszám:  10" 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok  8. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI  2.  részszempont 
vonatkozásában alábbiakat írta elő: 

Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott tapasztalatot értékeli  (0  és  36  hónap kőzött). Az értékelési 
szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni. 
Továbbá ajánlatkérő külön, erre létrehozott EKR űrlapon kéri rögzíteni azon szakember nevét, mely 
szakember az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját képezi. 

Ajánlatkérő az értékelés során a teljes hónapot veszi figyelembe.  Ennek okán az ajánlathoz csatolandó 
önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal megadott kezdési és befejezési dátummal 
kell feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető 
figyelembe.  A  tapasztalatra vonatkozó megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy naptári 
hónapot vesz figyelembe. így például a  2000.01-2000.02-ig tartó tapasztalat kapcsán figyelembe vehető 
megajánlás  2  hónap. 
Ajánlattevőnek a  2.  értékelési szempont vonatkozásában az  al.§ nlathoz csatolni szükséges  továbbá a 
szerződés teljesítésében részt vevő szakmai tapasztalat részszempont kapcsán bemutatott szakember 
vonatkozásában is a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányát olyan 
módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen. 
A  csatolt szakmai önéletraizból egyértelműen ki ken derülnie: 

• a szakemberre vonatkozó személyes adatok (a minta szerint), 
• a szakember által ellátott, az értékelés szempontjából releváns feladat tárgya, ás annak 

időtartama (év, hó megjelöléssel), 
• a szakember végzettsége/képzettsége. 

Ajánlattevő által benyújtásra került az  1-2  rész vonatkozásában az ajánlat részeként a  2.  részszempont kapcsán 
az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos megajánlás alátámasztására a bemutatott szakember (M. 
Balázs) saját kezűleg aláírt önéletrajza egyszerű másolati példányban. (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. 
melléklet szerint).  A  2-sz. melléklet szerint aláírt önéletrajzból azonban minden kétséget kizáróan nem 
állapítható meg a  36  hónap (rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) megajánlás alátámasztottsága 
tekintettel az alábbiakra: 

- az értékelési szempontra bemutatott  4  db tapasztalat időtartama nem év hó meielölést tartalmaz 
(csak évek kerültek megjelölésre), 
az értékelés szempontjából releváns feladat tárgya nem olyan részletes (ellátott feladat feladatok 
felsorolása), hogy abból az értékelési szempontra adott  36  hónaposmegajánlása (rendezvényszervezői 
szakmai tapasztalat) megállapítható. 

Ajánlattevő által benvültásra került az  2  rész vonatkozásában az ajánlat részeként az önéletrajzban az trészre 
van hivatkozás (2.helyett). 

Hiánvoótlás módja:  
Kérjük ajánlattevőt, hogy a fentebb leírtakra tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az  1-2 
rész vonatkozásában külön-külön a szerződés teljesítésében részt vevő szakmai tapasztalat részszempont 
kapcsán bemutatott szakember (M. Balázs) vonatkozásában a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát 
egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos 
(rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) megajánlás ellenőrizhető legyen (Közbeszerzési dokumentumok 
2.sz. melléklet szerint)  és a csatolandó önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal megadott 
kezdési és befejezési dátummal kell feltüntetni. 

(Az időben párhuzamos proiektek esetében a szakmai tapasztalat csak egvszer vehető figyelembe.) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  71.§ (9)  bekezdésében foglaltakra. 
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Formai Hiánypótlás módja: 
Kérjük ajánlattevőt, hogy formai hiánypótlás keretében a  2  rész vonatkozásában az önéletrajzban a 2.részre 
hivatkozzon (thelyett). 

A  hiánypótlás benyújtására vonatkozó határidő:  2021.07.28. 15:00  óra volt. 

Ajánlattevő részéről a fentebb írt dokumentum benyújtása az előírt határidőn belül az  1.  és a  2.  részben is az 
előírásnak megfelelően megtörtént. 

IV.  ÉRVÉNYTELEN AJÁNLATOKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSI JAVASLATOK  A  KBT.  69.  §  (1)-(2)  BEKEZDÉSE 
VONATKOZÁSÁBAN,  A  KBT.  81.  §  (5)  BEKEZDÉS ALKALMAZÁSA, ILLETVE  AZ  ÉRTÉKELÉSI SORREND 

FELÁLLÍTÁSA ELŐTT 

A  fentiek alapján a Bíráló Bizottság az alábbi döntésre tesz javaslatot: 

1. Az  Impact Communications  Kft.  (1165 Budapest  Koronafürt Utca  21.)  ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 
1.  és  2.  részében elkésve benyújtott ajánlatai vonatkozásában, javasoljuk megállapítani, hogy a Kbt.  73. 
§  (1)  bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra,  hoe  ajánlattevő részéről az előírt 
(Ajánlattételi határidő:2021.07.20  12:00)  határidőn túl az  1.  részben  2021.07.20 12:01:17-,  és  2. 
részben  2021.07.20 12:09:17-kor  az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be ajánlatát. 

2. A Creative Pro  (HU)  Kft. (Magyarország  1036 Budapest,  Bécsi Út  85.  fszt,5.) ajánlattevő által, a 
közbeszerzési eljárás  1.  és  2.  részében benyújtott ajánlatai vonatkozásában javasoljuk megállapítani, 
hogy a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő részéről 
az elő írt határidőn belül az  1.,  és  2.  részben sem történt meg a hiánypótlás teljesítése: 

Ajánlattevő által nem került benyújtásra az  1-2  rész vonatkozásában az ajánlatok részeként a  2. 
részszempont kapcsán az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos megajánlás 
alátámasztására a bemutatott szakember  (F.  Orsolya) vonatkozásában a szakember saját 
kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányban. (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. 
melléklet szerint) 

V. ÉRTÉKELÉS 

Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték (Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pont) arány szempontja 
a következők szerint 

5/7 



„Rendezvényszervezés-VEKOP” 

1.  részben: 

Értékelési szempont Major  Project Consu ting Kft. 

  

DR-Hungária Kft. 

 

Ajánlat Pont Pontszám Ajánlat Pont Pontszám 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 12 966 400 Ft 83,21 7488,47 10 788 720 Ft 100,00 9000,00 

2  Az  M.1 pontban bemutatott 

szakemberszakmai 

többlettapasztalata (hónap) (max.  36 

Finnan): 

36,00 100,00 1000,00 36,00 100,00 1000,00 

       

2.  részben: 

Értékelési szempont Major Project Consulting  Kft. DFT-Hungária Kft. 

 

Ajánlat Pont Pontszám Ajánlat Pont Pontszám 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 34 789 800 Ft 59,66 5369,29 20 755 160 Ft 100,00 9000,00 

2 Az M.1 pontban bemutatott szakember szakmai 

tobblettapasztalata (hónap)  (max. 36  hónap): 
36,00 100,00 1000,00  36,00 100,00 1000,00 

      

_ — ... 
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AZ  ÉRTÉKELÉSI SORREND  A  KÖVETKEZŐ: 

1.  rész: 
1. DFT-Hungária Kft.  (1051 Budapest  Bajcsy-Zsilinszky Út  22. 2.  ház.  2. em. 14.) 
2. Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 Budapest,  Kerékgyártó Utca  19.) 

2.  rész: 
1. DFT-Hungária Kft.  (1051 Budapest  Bajcsy-Zsilinszky Út  22. 2.  Iház.  2. em. 14.) 
2. Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 Budapest,  Kerékgyártó Utca  19.) 

VI. DÖNTÉSI JAVASLATOK  A  KBT.  81.  §  (5)  BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

A  fentiek alapján a Bíráló Bizottság az alábbi döntésre tesz javaslatot: 

1. A  közbeszerzési eljárási. részében javasoljuk a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb  DR-Hungária Kft.  (1051 Budapest  Bajcsy-Zsilinszky Clt  22. 2.  Iház. 
2. em. 14.)  és az azt követő második legkedvezőbb  Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 
Budapest,  Kerékgyártó Utca  19.)  ajánlattevő tekintetében elvégezni a Kbt.  69.  § szerinti 
bírálati cselekményeket. 

2. A  közbeszerzési eljárás  2.  részében javasoljuk a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb DFT-Hungária Kft.  (1051 Budapest  Bajcsy-Zsilinszky lift  22. 2.  Iház. 
2. em. 14.)  és az azt követő második legkedvezőbb  Major  Project  Consulting  Kft.  (1147 
Budapest,  Kerékgyártó Utca  19.)  ajánlattevő tekintetében elvégezni a Kbt.  69.  § szerinti 
bírálati cselekményeket. 

Kmf. 

Bíráló Bizottság tagjai: 

Paulik Mónika  

Dr. Kiss Éva  

Drimbe István  

Bujtor Dávid  

 

reQsktAL  Mic•SA-c., 
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BONTÁSI JEGYZŐ KÖNYV 

amely készült a(z) Józsefvárosi Önkormányzat (Magyarország,  1082 Budapest  Baross Utca  63-67.  ), mint 

Ajánlatkérő által megindított „Rendezvényszervezés-VEKOP" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: ICbt.) Kht.  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel 

induló) közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról. 

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig  (2021.07.20 12:00)  a fenti tárgyú eljárásban  6  darab, azaz  hat 

ajánlat érkezett. 

A  bontáson a Kbt.  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnekismertetésre; 

Ajánlattevő neve:  Creative Pro  (HU)  Kft. (vezető ajánlattevő) 

Székhelye:  1036 Budapest  Bécsi Út  85.  fszt,5, 

Rész neve: Egészségtudatos életmód program sorozat (FP3)  (1) 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 

14 722 592 

2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap): 

36 

Rész neve: Gyermek és ifjúsági szabadidős programok (KP1)  (2) 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 

37 777 408 

2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap): 

36 

Ajánlattevö neve: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) 
Székhelye:  1051 Budapest  Bajcsy-Zsilinszky Út  22. 2.  lház.  2. em. 14. 

Rész neve: Egészségtudatos életmód program sorozat (FP3)  (1) 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 

10 788 720 

2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap): 

36 

Rész neve: Gyermek és ifjúsági szabadidős programok (KP1)  (2) 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 

20 755 160 

2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap): 

36 

Ajánlattevő neve:  Major  Project  Consulting  Kft. (vezető ajánlattevő) 

Székhelye:  1147 Budapest  Kerékgyártó Utca  19 

Rész neve: Egészségtudatos életmód program sorozat (FP3)  (1) 



1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 
12 966 400 

2  Az  N1.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap): 
36 

Rész neve: Gyermek és ifjúsági szabadidős programok  (Eel) (2) 

1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen: 

34 789 800 

2  Az  N1.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36  hónap): 
36 

Kiegészítő információk a bontáshoz: 

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



WIT  IRT. 
tAk(ieUh 

Tárgy: felhívás hiánypótlásra 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A  Józsefvárosi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban 
Kbt.) Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt.  112.  §  (1)  bekezdés  b) 
Pont szerinti) közbeszerzési eljárás Rendezvényszervezés-VEKOP" tárgyban. 

Az eljárás  ERR  azonosítója: EKR000508092021 

HIÁNYPÓTLÁS 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő  (2021.07.20.  napja  12:00  óra) lejártát követően a határidőben 
benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően a következő hiány(ok) pótlására hívja fel az 
alábbi ajánlattevő(ke)t: 

creative' Wu Be) tift, 
SOBB Buda  

1-2.rész vonatkozásában 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás  11.2.5)  (Értékelési szempontok) pontjában az alábbiakat 
írta elő: 

„2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36 
hónap) - Súlyszám:  10"  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok S.  AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA /  2. 
részszempont vonatkozásában alábbiakat írta elő: 

Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott tapasztalatot értékeli  (0  és  36  hónap 
között). Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon 
egész számban kéri megadni 
Továbbá ajánlatkérő külön, erre létrehozott EKR űrlapon kéri rögzíteni azon 
szakember nevét, mely szakember az ajánlattevő értékelési szempont szerinti 
megajánlásának alapját képezi. 

Ajánlatkérő az értékelés során a  Wiles  hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az 
ajánlathoz csatolandó önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap 
pontossággal megadott kezdési  es  befejezési dátummal kell feltüntetni Az időben 
párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető  
figyelembe.  A  tapasztalatra vonatkozó megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő 
rögzíti hogy naptári hónapot vesz figyelembe. Igy például a  2000.01-2000.02-ig 
tartó tapasztalat kapcsán figyelembe vehető megajánlás  2  hónap. 
Ajánlattevőnek a  2.  értékelési szempont vonatkozásában az aiänlathoz csatolni szükséges 
továbbá a szerződés teljesítésében részt vevő szakmai tapasztalat részszempont kapcsán 
bemutatott szakember vonatkozásában is a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát  
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(>36 1 788 8931 +36 1 789 6943  C)titkarsag@witnt.hu 

0  wwhavitzrt.hu 



WIT ZRT. 

egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó 

megajánlás ellenőrizhető legyen. 

A  csatolt szakmai önéletraizból egyértelműen ki kell derű m/e: 

• a szakemberre vonatkozó személyes adatok (a minta szerint), 

• a szakember által ellátott, az értékelés szempontjából releváns feladat 

tárgya, és annak időtartama (év, hó megjelöléssel), 

• a szakember végzettsége/képzettsége. 

Ajánlattevő által nem került benyúitásra az  1-2  rész vonatkozásában az ajánlatok részeként a  2. 

részszempont kapcsán az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos megajánlás 

alátámasztására a bemutatott szakember  (F.  Orsolya) vonatkozásában a szakember saját kezűleg 

aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányban. (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. melléklet 
szerint) 

Hiánvoeitlás módja:  
Kérjük ajánlattevőt, hogy a fentebb leírtakra tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjen 

benyújtani az  1-2  rész vonatkozásában külön- külön a szerződés teljesítésében részt vevő szakmai 

tapasztalat részszempont kapcsán bemutatott szakember  (F.  Orsolya) vonatkozásában a 

szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból 

az értékelési szempontra vonatkozó  36-36  hónapos (rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) 

megajánlás ellenőrizhető legyen. (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. melléklet szerint) 

(A  csatolandó önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal megadott kezdési és 
befejezési dátummal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai 
tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe.) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  71.§ (9)  bekezdésében foglaltakra. 

Major  Project  Consulting  Kft. 
Magyarország  1147 Budapest,  Kerékgyárt6 Utca  19  

1-2.rész vonatkozásában 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás  11.2.5)  (Értékelési szempontok) pontjában az alábbiakat 

írta elő: 
„2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (max.  36 

hónap) - Súlyszám:  _10"  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok  8. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA /  2. 
részszempont vonatkozásában alábbiakat írta elő: 

Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott tapasztalatot értékeli  (0  és  36  hónap között). Az 
értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban 
kéri megadni. 
Továbbá ajánlatkérő külön, erre létrehozott EKR űrlapon kéri rögzíteni azon szakember 
nevét, mely szakember az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját 
képezi. 

Ajánlatkérő az értékelés során a tel/es hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az ajánlathoz 
csatolandó önéletrajzban a szakmai tapasztalatot  év-hónap pontossággal megadott kezdési  
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és befejezési dátummal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos projektek esetében a 
szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe.  A  tapasztalatra vonatkozó megajánlás 
vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy naptári hónapot vesz figyelembe. Igy például a 
2000.01-2000. 02-ig tartó tapasztalat kapcsán figyelembe vehető megajánlás  2  hónap. 
Ajánlattevőnek a  2.  értékelési szempont vonatkozásában az ajánlathoz csatolni szükséges 
továbbá a szerződés teljesítésében részt vevő szakmai tapasztalat részszempont kapcsán 
bemutatott szakember vonatkozásában S a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát 
egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó 
megajánlás ellenőrizhető legyen. 
A  csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie: 

• a szakemberre vonatkozó személyes adatok (a minta szerint), 
• a szakember által ellátott, az értékelés szempontjából releváns feladat 

tárgya,  es  annak időtartama (óv, hó megjelöléssel,), 
• a szakember végzettsége/képzettsége. 

Ajánlattevő által benvtlitásra került az  1-2  rész vonatkozásában  az ajánlat részeként a  2. 
részszempont kapcsán az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos megajánlás 
alátámasztására a bemutatott szakember (M. Balázs) saját kezűleg aláírt önéletrajza egyszerű 
másolati példányban. (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. melléklet szerint).  A  2.sz. melléklet 
szerint aláírt önéletrajzból azonban minden kétséget kizáróan nem állapítható meg a  36  hónap 
(rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) megajánlás alátámasztottsága tekintettel az 
alábbiakra: 

az értékelési szempontra bemutatott  4  db tapasztalat időtartama nem év, hó megjelölést 
tartalmaz (csak évek kerültek megelölésre), 
az értékelés szempontjából releváns feladat tárgya nem olyan részletes (ellátott feladat 
feladatok felsorolása), hogy abból az értékelési szempontra adott  36  hónaposmegajánlása 
(rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) megállapítható. 

Ajánlattevő által benytlitásra került az  2  rész vonatkozásában  az ajánlat részeként az önéletrajzban 
az trészre van hivatkozás (2.helyett). 

Hiánvpótlás módja:  
Kérjük ajánlattevőt, hogy a fentebb leírtakra tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjen 
benyújtani az  1-2  rész vonatkozásában külön-külön  a szerződés teljesítésében részt vevő szakmai 
tapasztalat részszempont kapcsán bemutatott szakember (M. Balázs) vonatkozásában a 
szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát egyszerű másolati példányát olyan módon, hogy abból 
az értékelési szempontra vonatkozó  36  hónapos (rendezvényszervezői szakmai tapasztalat) 
megajánlás ellenőrizhető legyen (Közbeszerzési dokumentumok 2.sz. melléklet szerint)  és a 
csatolandó önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal megadott kezdési  es 
befejezési dátummal kell feltüntetni. 

(Az  időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe.) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  71.5 (9)  bekezdésében foglaltakra. 

Formai Hiánvpótlás módia:  
Kérjük ajánlattevőt, hogy formai hiánypótlás keretében a  2  rész vonatkozásában  az önéletrajzban 
a 2.részre hivatkozzon (1.helyett). 

***  

WIT  ZRT. 

H-1026 Budapest,  Pasaréti  Lit 122-124. B  épület III. emelet I '; 

©±36 1 788 8931 +36 1 789 6943 titkarsag@witzrt.hu 

wwW4itzrt.hu 
24.-

 



••• WIT  IRT. 

A  hiánypótlás benyújtásának módja: Kérjük, a fenti hiányokat az ajánlattételi felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumokban, illetve a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően szíveskedjenek 

pótolni/benyújtani. 

A  hiánypótlás kizárólag az EKR rendszerben nyújtható be! 

A  hiánypótlás benyújtásának határideje: 

Határideie:  2021.  iúlius  28.  napja  15:00  óra 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlás nyújtására nyitva álló határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 

fel hiánypótlásra. 

Jelen hiánypótlási felhívást ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek azonos tartalommal egyidejűleg 

megküldte. 

Budapest, 2021.  július  26. 

Tisztelettel: 

Bujtor Dávid 
közbeszerzési tanácsadó 
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Rendezvényszervezés-VEKOP 

Közbeszerzési Értesítő száma: 

Beszerzés tárgya: 

Hirdetmény típusa: 

Eljárás fajtája: 

Közzététel dátuma: 

Iktatószám: 

CPV Kód: 

Ajánlatkérő: 

Teljesítés helye: 

Ajántattételi/részvételi jetentkezési határidő: 

Nyertes ajántattevő: 

Ajánlatkérő típusa: 

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 

2021/132 

Szotgáltatásmegrendelés 

Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ 

Nyílt eljárás 

2021.07.12. 

13011/2021 

79952000-2 

Józsefvárosi Önkormányzat Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zártkörű 

Részvénytársaság. 

Budapest  VIII. kerület, projekt akcióterülete és az 

akcióterületről gyalog  15  percen belül elérhető 

helyszínek. Lásd  22  4.pont;Budapest VIII. kerület, 

projekt akcióterülete és az akcióterületrő l gyalog 

15  percen belül elérhető helyszínek. Akcióterület 

határai:lásd 2.2.4.pont 

2021.07.20. 

Regionális/helyi szintű 

Általános közszolgáltatások 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESITÖ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Ajánlati/részvételi felhívás 

A  Kbt.  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

1.1)  Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti azonosítószám:  15735715242 

Postai cím: Baross Utca  63-67. 

Város:  Budapest 

NUTS-kód: HU110 

Postai irányítószám:  1082 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Paulik Mónika 

Telefon:  +36 17881344 

E-mail:  pautik@kesztyugyar.hu 

Fax: +36 17881344 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe  (URI): 

Xi 



Hivatalos név: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság. 

Nemzeti azonosítószám:  25313433242 

Postai cím: Horánszky Utca  13 

Város:  Budapest 

NUTS-kód: HU110 

Postai irányítószám:  1085 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Gőz  Gabriella 

Telefon:  +36 17881344 

E-mail:  titkarsag@jkn.hu 

Fax: +36 17881344 

Intern  etcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe (URL): 

1.2)  Közös közbeszerzés 

x A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

X Az  1.1)  pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Józsefvárosi 

Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét) 

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az  1.1)  pontban nem került 

feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét 

és azonosítószámát) 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

1.3)  Kommunikáció 

x A  közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhetők a következő címen: 

https:/ /ekr.gov.hu /  portal/  kozbeszerzes/eljarasok/EKR000508092021 /reszletek (URL) 

A  közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott További információ a 

következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

x  a fent említett cím 

másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: 

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Város: 

NUTS-kód: 

Postai irányítószám: 

Ország: 

2 
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Kapcsolattartó személy: 

Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A  felhasználói  (Ada(  címe (URL): 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

x  elektronikus úton: 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000508092021/resztetek (URL) 

x  a fent említett címre 

a következő címre: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: 

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Város: 

NUTS-köd: 

Postai irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartó személy: 

Telefon: 

Fax: 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A  felhasználói oldal címe (URL): 

Az elektronikus kommunikáció  ()Wan  eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek 

nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes 

körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

Központi szintű 

x  Regionális/helyi szintű 

Közjogi szervezet 

Közszolgáltató 

Támogatott szervezet [Kbt.  5.  §  (2)  bekezdés] 

Egyéb: 

1.5)  Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

x  Általános közszolgáltatások 

Honvédelem 

Közrend és biztonság 

Környezetvédelem 
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Gazdasági és pénzügyek 

Egészségügy 

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

Szociális védelem 

Szabadidő, kultúra és vallás 

Oktatás 

Egyéb tevékenység: 

1.6)  Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

Villamos energia 

Földgáz és kőolaj kitermelése 

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

Víz 

Postai szolgáltatások 

Vasúti szolgáltatások 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 

Kikötő i tevékenységek 

Repülőtéri tevékenységek 

Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

11.1)  Meghatározás 

11.1.1)  Elnevezés: 

Rendezvényszervezés-VEKOP 

Hivatkozási szám: EKR000508092021 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék  

Fő tárgy: 79952000-2 

11.1.3) A  szerződés típusa 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

x  Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4) A  közbeszerzés rövid ismertetése: 

Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú 

„Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" 

vonatkozásában  2  részben 

11.1.5)  Becsült érték: 

Pénznem: 

(ÁFA nélkül; keretmegáttapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek 

a keretmegátlapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 
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11.1.6)  Részekre bontás 

X Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók  x  valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy 
részre 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A  részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

11.2)A  közbeszerzés ismertetése 

11.2.1)  Elnevezés: 

Egészségtudatos életmód program sorozat (FP3) 

Rész száma  1 

11.2.2)  További CPV-kód(ok): 

Fő szójegyzék 

Fő tárgy: 55300000-3 

További tárgyak: 79340000-9 

79821000-5 

79822500-7 

79960000-1 

92112000-9 

92340000-6 

92370000-5 

Kiegészítő szójegyzék 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés helye:  Budapest  VIII. kerület, projekt akcióterülete és az 
akcióterületről gyalog  15  percen belül elérhető helyszínek. Lásd 2.2.4.pont 

11.2.4) A  közbeszerzés mennyisége: 

Litz:  Egészségtudatos életmód program sorozat technikai kivitelezése (FP3). 
Keretmennyiség:  5  db rendezvény 

Az Ajánlatkérő a teljes keretmennyiségek  100  %-ára vállal lehivási kötelezettséget. 
Az Isész vonatkozásában megvalósuló rendezvények az  1.  pontban leírtak alapján, figyelembe 
véve az egyes rendezvények egyedi specifikációs igényét: 

Nyertes Ajánlattevőnek az I. tevékenység keretében  2022. 06.  28.-ig a Kesztyűgyár Közösségi 
Házban ,az alábbi  5  rendezvény szervezését és teljeskörű lebonyolítását kell megvalósítania az 
1.  pontban leírtak alapján, figyelembe véve egyes rendezvények egyedi specifikációs igényét: 
- Egészségnapok: 

o Rák megelőzésével kapcsolatos egészségnap  6  órás program 

o Terhesség, koragyermekkori fejlődés témájában egészségnap  6  órás program 
o Időskori egészségmegőrzéssel kapcsolatos egészségnap  6  órás program 
o Családi egészségnap az egészséges táplálkozás jegyében témájú egészségnap  6  órás program 
- Drogprevenció és sportnap 

Budapest  VIII. kerület, projekt akcióterülete és az akcióterületről gyalog  15  percen belül 
elérhető helyszínek. 
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Akcióterület határai: 

Danko  utca - Magdolna utca - Karácsony Sándor utca -Kálvária tér 

Karácsony Sándor utca - Magdolna utca - Lujza utca - Kálvária tér 

Lujza utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca 

Illés utca - Kálvária tér - Kálvária utca - Kőris utca 

Kálvária utca - Kálvária tér - Diószegi utca - Kőris utca 

Illés utca - Kőris utca - Kálvária utca - Illés köz 

Illés utca - Illés köz - Kálvária utca - Dugonics utca 

Kálvária utca - Kőris utca - Diószegi utca - Dugonics utca. 

Nyertes AT feladatai - Mindkét rész vonatkozásában: 

Nyertes Ajánlattevő egyes rendezvényszervezési feladatait a rendezvény előkészítéséhez 

kapcsolódóan, egyes kommunikációs feladatok megvalósításához kapcsolódóan, valamint a 

rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan,  A  JKN Zrt. kijelölt 

programvezetőjével szoros együttműködésben hajtja végre. Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai 

közé tartozik többek közt a szükséges rendezvénytechnika biztosítása, az ideiglenes 

felépítmények berendezésének biztosítása, az eseményhez kapcsolódó programok és 

közreműködők biztosítása az alábbiak szerint: 

• A  megjelenés teljes körű lebonyolítása (építéssel, üzemeltetéssel, bontással); 

• Kivitelezéshez szükséges közreműködői (építő, bontó)  es host  / hosztesz személyzet 

biztosítása; 

• A  megjelenés építési munkálatainak koordinációja 

• Biztonsági őrzés a rendezvény építési, üzemeltetési és bontási időszakban 

• Rendezvényhetyszínek kialakítása, berendezése 

• Rendezvénydekorációk  (pt.:  molinók,  beach  flagek) elkészítése és kihelyezése 

• Tűzoltó készülékek biztosítása a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően 

• Logisztikai és raktározási feladatok a rendezvény megjelenés előkészítéséhez és 

kivitelezéséhez kapcsolódóan 

• Egyeztetések lebonyolítása az érintett szervezetekkel, többek közt: ANTSZ, NÉBIH,  BKK, 

Önkormányzat, stb 

• Az együttműködő partnerek körének a meghatározása 

• Eseményhez kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása, alvállalkozói logisztikai koordinációja 

• Áramszolgáltatás díjának megfizetése 

• Közterületfoglatások  NEM  a nyertes Ajánlattévő feladata 

• Hatósági bejelentések koordinációja 

• Az esemény promóciójához kapcsolatosan felmerülhetnek nyomdai feladatok, például 

szóróanyagok grafikai tervezése ős nyomtatása.  A  plakátok és szórólapok tartalmát a 

Megrendelő biztosítja. 

• Szórólapok terjesztése az Akcióterületen postaládákba 

• A  fellépők ellátása (ásványvíz, üdítő, pogácsa, aprósüti) 

• Feladattól függően a jogdijakkal kapcsolatos ügyintézés szintén nyertes Ajánlattevő feladatát 

képezi. 

A catering  szolgáltatás, a nyomdai szolgáltatás, a rendezvény kellékek (sörpadszett, 

napernyők), dekorációs eszközök, szakmai tartalom részleteit, a helyszín elvárásokat a Műszaki 

leírásban  "A  rendezvények /rendezvénysorozatok részletes leírása" rész tartalmazza. 

Rendezvények dokumentációja: 

Mivel a projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, ezért végrehajtása során a nyertes 
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Ajánlattévő feladata a mindenkor hatályos  272/2014. (xi. 5.)  Korm. rendelet, a Széchenyi  2020 
„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei" dokumentum, az Arculati Kézikönyv 
(https:/ /www.palyazat.gov.hu/doc/25) és a pályázati felhívás ( 

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-621-15-a-leromlott-teteptsrszeken-l-atacsony-sttusz-lakossg-tetkrlmn 
) releváns rendelkezéseinek betartása. 

A 272/2014. (xi. 5.)  Korm. rendelet  4.  melléklet  3.4.3.  pontja szerint a részvétel igazolása 
elektronikus adathordozón dokumentáltan (pl. fénykép, hangfelvétel, videó) történik. 
A  fotódokumentációnak tartalmaznia kelt: 

• minden egyes rendezvényről legalább  10  fotót, amelyen - a GDPR hatályos szabályainak 
megfelelően - látszanak a résztvevők. 

Egyéb feladatok adott esetben: 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház logójával ellátott  staff  ruházat gyártására: 
• női és férfi pólók 

1.rész: Egészségtudatos életmód program sorozat technikai kivitelezése (FP3). 
100  db póló 

11.rész: „Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek  (KM) 

Odb póló 

A  rendezvényekhez kapcsolódóan dekorációs és marketingeszközök gyártása, amelyek 
specifikációit Megrendelő a későbbiekben, a Nyertes Ajánlattevővel való szerződéskötés után 
pontosítja. 

• roll up 

• beach flag 

Litz:  Egészségtudatos életmód program sorozat technikai kivitelezése (FP3). 
3db  roll up 

10db  beach flag 

11.rész: „Gyermek  es  ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek  (KM) 

6db  beach flag 

A  részletes műszaki leírást és feltéteteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények 
és követelmények meghatározása) 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbi értékelési szempontok 

x  Minőségi szempont-1  2  Az  M.1  pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata 
(hónap) (max.  36  hónap)  10 

Költség szempont -  

x  Ár szempont - Megnevezés:  1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen / Súlyszám:  90 

11.2.6)  Becsült érték: 

Érték ÁFA  Welkin:  Pénznem: 

(keretmegáltapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegáltapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 

11.2.7)A  szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
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Időtartam hónapban: vagy napban: 

vagy Kezdés:  2021/08/02  (éééé/hh/nn) / Befejezés:  2022/06/28  (éééé/hh/nn) 

A  szerződés meghosszabbítható nem 

A  meghosszabbítás leírása: 

11.2.8)  Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A  gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 

vagy 

Tervezett minimum:> / Maximális szám: 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.9)  Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem 

11.2.10)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók nem 

Opciók leírása: 

11.2.11)  Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 

katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.12)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A  közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos igen 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 

11.2.13)  További információ 

1.  Ajánlatkérő a Kbt.  75.§ (2)  bekezdése) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza. 

11.2.1)  Elnevezés: 

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok (KP1) 

Rész száma:  2 

11.2.2)  További CPV-kód(ok): 

Fő szójegyzék 

Fő tárgy: 55300000-3 

További tárgyak: 79340000-9 

79821000-5 

79822500-7 

79960000-1 

92112000-9 

92340000-6 

92370000-5 

Kiegészítő szójegyzék 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110  A  teljesítés helye:  Budapest  VIII. kerület, projekt akcióterülete és az 

akcióterületről gyalog  15  percen belül elérhető helyszínek. 

Akcióterület határai:lásd 2.2.4.pont 
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11.2.4) A  közbeszerzés mennyisége: 

II.rész: „Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 

fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek  (KM) 

Keretmennyiség:  24  db rendezvény 

Az Ajánlatkérő  17  rendezvény megrendelésére vállal lehívási kötelezettséget. 

Nyertes Ajánlattevőnek a  H.  rész vonatkozásában  2022. 06.  28:ig az alábbi  6  típusú rendezvény/ 

rendezvénysorozat szervezését és teljeskörű lebonyolítását kell megvalósítania az  1.  pontban 

leírtak alapján, figyelembe véve egyes rendezvények egyedi specifikációs igényét: 

• Családi piknik a téren  -6  alkalom 

• Föld napja / Ökonap  -1  alkatom 

• Mátyás téri dallamok  -14  alkalom 

• Gyereknap  -1 alkalom 

• Táncolj a szabadban-1 alkalom 

• Záró fesztivál  -1 alkalom 

Budapest  VIII. kerület, projekt akcióterülete és az akcióterületről gyalog  15  percen belül 

elérhető helyszínek. 

Akcióterület határai: 

Dankó utca - Magdolna utca - Karácsony Sándor utca -Kálvária tér 

Karácsony Sándor utca - Magdolna utca - Lujza utca - Kálvária tér 

Lujza utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca 

Illés utca - Kálvária tér - Kálvária utca - Kőris utca 

Kálvária utca - Kálvária tér - Diószegi utca - Kőris utca 

Illés utca - Kőris utca - Kálvária utca - Illés köz 

Illés utca - Illés köz - Kálvária utca - Dugonics utca 

Kálvária utca - Kőris utca - Diószegi utca - Dugonics utca. 

Nyertes AT feladatai - Mindkét rész vonatkozásában: 

Nyertes Ajánlattevő egyes rendezvényszervezési feladatait a rendezvény előkészítéséhez 

kapcsolódóan, egyes kommunikációs feladatok megvalósításához kapcsolódóan, valamint a 

rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan,  A  JKN Zrt. kijelölt 

programvezetőjével szoros együttműködésben hajtja végre. Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai 

közé tartozik többek közt a szükséges rendezvénytechnika biztosítása, az ideiglenes 

felépítmények berendezésének biztosítása, az eseményhez kapcsolódó programok és 

közreműködők biztosítása az alábbiak szerint: 

• A  megjelenés teljes körű lebonyolítása (építéssel, üzemeltetéssel, bontással); 

• Kivitelezéshez szükséges közreműködői (építő, bontó) és  host  / hosztesz személyzet 

biztosítása; 

• A  megjelenés építési munkálatainak koordinációja 

• Biztonsági őrzés a rendezvény építési, üzemeltetési és bontási időszakban 

• Rendezvényhelyszínek kialakítása, berendezése 

• Rendezvénydekorációk (pl.: molinók,  beach  flagek) elkészítése és kihelyezése 

• Tűzoltó készülékek biztosítása a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően 

• Logisztikai és raktározási feladatok a rendezvény megjelenés előkészítéséhez és 

kivitelezéséhez kapcsolódóan 

• Egyeztetések lebonyolítása az érintett szervezetekkel, többek közt:ANTSZ, NÉBIH,  BKK, 

Önkormányzat, stb 

• Az együttműködő partnerek körének a meghatározása 



• Eseményhez kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása, alvállalkozói logisztikai koordinációja 

• Áramszolgáltatás díjának megfizetése 

• Közterületfogialások  NEM  a nyertes Ajánlattévő feladata 

• Hatósági bejelentések koordinációja 

• Az esemény promóciójához kapcsolatosan felmerülhetnek nyomdai feladatok, például 

szóróanyagok grafikai tervezése és nyomtatása.  A  plakátok és szórólapok tartalmát a 

Megrendelő biztosítja. 

• Szórólapok terjesztése az Akcióterületen postaládákba 

• A  fellépők ellátása (ásványvíz, üdítő, pogácsa, aprósüti) 

• Feladattól függően a jogdíjakkal kapcsolatos ügyintézés szintén nyertes Ajánlattevő feladatát 

képezi. 
A catering  szolgáltatás, a nyomdai szolgáltatás, a rendezvény kellékek (sörpadszett, 

napernyők), dekorációs eszközök, szakmai tartalom részleteit, a helyszín elvárásokat a Műszaki 

leírásban  "A  rendezvények /rendezvénysorozatok részletes leírása" rész tartalmazza. 

Rendezvények dokumentációja: 

Mivel a projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, ezért végrehajtása során a nyertes 

Ajánlattévő feladata a mindenkor hatályos  272/2014. (XL 5.)  Korm. rendelet, a Széchenyi  2020 

„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei" dokumentum, az Arculati Kézikönyv 

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/25) és a pályázati felhívás ( 

https:/ /wvvw.palyazat.gov.hu/vekop-621-15-a-teromlott-teleplsrszeken-l-alacsony-sttusz-lakossg-tetkrImm 

) releváns rendelkezéseinek betartása. 

A 272/2014. (xi. 5.)  Korm. rendelet  4.  melléklet  3.4.3.  pontja szerint a részvétel igazolása 

elektronikus adathordozón dokumentáltan (pl. fénykép, hangfelvétel, videó) történik. 

A  fotódokumentációnak tartalmaznia kell: 

• minden egyes rendezvényről legalább  10  fotót, amelyen - a GDPR hatályos szabályainak 

megfelelően — látszanak a résztvevők. 

Egyéb feladatok adott esetben: 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház logójával ellátott  staff  ruházat gyártására: 

• női és férfi pólók 
Litz:  Egészségtudatos életmód program sorozat technikai kivitelezése (FP3). 

100  db  polo 

Utz:  „Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 

fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek  (KM) 

Odb póló 

A  rendezvényekhez kapcsolódóan dekorációs  'es  marketingeszközök gyártása, amelyek 

specifikációit Megrendelő a későbbiekben, a Nyertes Ajánlattevővel való szerződéskötés után 

pontosítja. 

• roll up 

• beach flag 

Lrész: Egészségtudatos életmód program sorozat technikai kivitelezése (FP3). 

3db  roll up 

10db  beach flag 

Ihrész: „Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 

fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek  (KM) 

6db  beach flag 

A  részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege  es  mennyisége, illetve az igények 
es  követelmények meghatározása) 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az  alábbi értékelési szempontok 

x  Minőségi szempont -  1 2 Az  M.i pontban bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata 
(hónap)  (max. 36  hónap)  10 

Költség szempont -  

x  Ár szempont - Megnevezés:  1.  Ajánlati ár (nettó ár  HUF)  összesen / Súlyszám:  90 

11.2.6)  Becsült érték: 

Érték ÁFA nélkül: Pénznem: 

(keretmegáltapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek  a  résznek  a 
keretmegáltapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 

11.2.7)A  szerződés, keretmegáltapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: vagy napban: 

vagy Kezdés:  2021/08/02  (éééé/hh/nn) / Befejezés:  2022/06/28  (éééé/hh/nn) 

A  szerződés meghosszabbítható nem 

A  meghosszabbítás leírása: 

11.2.8) Az  ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A  gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 

vagy 

Tervezett  minimum:  > / Maximális szám: 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.9)  Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem 

11.2.10)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók nem 

Opciók leírása: 

11.2.11)  Információ az elektronikus katalógusokról 

Az  ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.12)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A  közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos igen 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 

11.2.13)  További információ 

Ajánlatkérő  a  Kbt.  75á (2)  bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza. 

Ill.  szakasz:  Jogi,  gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
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111.1)  Részvételi feltételek 

111.1.1)  Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság 

A  kizáró okok felsorolása: Mindkét rész vonatkozásában: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereptő, akivel szemben a Kbt.  62-§ (1)  bekezdés 

h)-k)  és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt.  74.§ (1) 

bekezdés  b)  pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt.  62.§ (1) 

bekezdés  h)-k)  és m) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  A  Kbt.  114/A 5 (1)  bekezdése, valamint a 

321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 17.  §  (1)  bekezdése alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról (EKR ű rlap), hogy nem 

tartozik a Kbt.  62.§ (1) h)-k)  és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.  62.  §  (1) 

bekezdés  k)  pont  kb)  pontját az EKR rendszerben található ű rlap kitöltésével. 

Alvállalkozó  es  adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a  Kr. 17.  § 

(2)  bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)-k)  és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)-k)  és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (EKR ű rlap). 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 

megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az 

igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - 

az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vételmezi. 

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló ű rlap kitöltésével nyilatkoznia kell a 

folyamatban lévő változásbejegyzésről.  A Kr. 13.  § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérő l a cégbíróság által megküldött igazolást.  A 

Kbt.114/A. § nyomán az ajánlatkérő a  Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró 

okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás a Kbt.  64.  §-a 

szerint. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  114/A.5 (4)  bekezdésére. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.  65.  §  (1)  bekezdés  c)  pont]: 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: - 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - 

Alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása: - 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindkét rész vonatkozásában: 

Az ajánlattevőnek a Kbt.  114/A.  § szerint az ajánlatában kell benyújtania a műszaki, illetve 

szakmai alkalmassági minimum követelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint: 

M1)  Ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, végzettségük, 

képzettségük ismertetésével  (321/2015.  (X.  30.)  Kormányrendelet  21.§ (3)  bek.  b)  pontja szerint). 
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A  teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) vonatkozásában csatolandó:  A  teljesítésbe bevont 

szakember(ek)nek saját kezű leg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a 

szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni; - a szakember(ek) végzettséget, 

képzettségét igazoló dokumentumok (bizonyítványok) egyszerű másolata; - a szakember 

szakmai gyakorlatát bemutató, a szakember által saját kezű leg aláírt szakmai önéletrajz. 

A  Kbt.  65.  §  (6)  bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 

kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 

Lehetősége értelmében elegendő,  ha  közülük egy felel meg. További információ a  KD-ben 

található. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkét rész vonatkozásában: 

M.1  Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi 

szakemberekkel: 

M.1  legalább  1  fő legalább középfokú végzettségű rendezvényszervezővel (vagy azzal 

egyenértékű végzettséggel), aki legalább  12  hónapos rendezvényszervező i szakmai 

tapasztalattal rendelkezik. 

Részek között az egyes szakemberek között az átfedés megengedett. 

111.1.4) A  részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők 

esetében) 

A  szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A  szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

A  szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

A  szerződés a Kbt.  114.  §  (11)  bekezdése szerint fenntartott 

111.1.6) A  szerződés biztosítékai: 

Mindkét rész vonatkozásában: 

Meghiúsulási kötbér : Amennyiben olyan okból, amiért a Vállalkozó a felelős (Ptk.  6:186.  §) a 

teljesítés, vagyis a rendezvény meghiúsul, Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az 1.sz. 

mellékletben foglalt összesített nettó vállalkozói díj 25%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért 

megfizetni. 

További fettételek a szerződéstervezetben. 

111.1.7)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre: 

Mindkét rész vonatkozásában: 

Fizetés: a Kbt.  135.  §  (1), (5)-(6), (8)  bek., a Ptk.  6:130.  §  (1) -(2)  bek., valamint a  272/2014. (xi. 5.) 

Korm. rend. vonatkozó rendelkezései alapján. 

Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a  272/2014. (xi. 05.) 

Korm. rendelet alapján utófinanszírozással. Az európai uniós támogatás intenzitása  100  %. Az 

ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme:  HUF.  A  nyertes AT szerződés szerinti 

feladatainak teljesítése vonatkozásában legfeljebb a Megrendelés nettó ellenértékének  10  %-os 

mértékében jogosult előlegre. További fettétetek a szerződéstervezetben. 

111.1.8) A  nyertes közös ajánlattevők  aka(  létrehozandó gazdálkodó szervezet: 
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében 

gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

111.2) A  szerződéssel kapcsolatos feltételek 

111.2.1)  Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés 

esetében) 

A  szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A  vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

111.2.2) A  szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közremű ködő személyek nevét és 

szakképzettségét 

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

1V.1.1)  Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

x  Nyílt eljárás 

Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

Meghívásos eljárás 

Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

Tárgyalásos eljárás 

Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

Versenypárbeszéd 

Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

Nyílt eljárás 

Meghívásos eljárás 

Tárgyalásos eljárás 

Versenypárbeszéd 

Innovációs partnerség 

1V.1.2)  Keretmegátlapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A  hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

Keretmegáttapodás egy ajánlattevővel 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma. 

A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
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IV.1.3)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd 

során történő csökkentésére irányuló információ 

Több fordulóban Lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy 

fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok 

számát. 

Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás 

esetében) 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 

lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2)Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A  hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

/  (Id-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő 

Dátum:  2021/07/20  (éééé/hh/nn) Helyi idő:  12:00  (óóipp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:  HU 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: vagy napban:  30  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: 2021/07/20  (éééé/hh/nn) Helyi idő:  14:00  (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  A  bontási eljárásra a Kbt.  68.  §  (1), (4)  és  (6) 

bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet  15.  §  (2)-(3)  bekezdéseiben foglaltak 

irányadóak. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VII)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

X  A  megrendelés elektronikus úton történik 

x  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X  A  fizetés elektronikus úton történik 
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VI.3) További információk: 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

Ajánlatkérő felhívja  a  gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja,  ha  valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 

esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik  be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2)  Az  ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

Az  eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az  ajánlati biztosíték mértéke: 

A  befizetés helye: 

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az  ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában  is  megadja. 

A  konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot  a  bírálat 

során érvénytelenné nyilvánítja 

VI.3.5)  Az  ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám: 

0-100 

VI.3.6)  A  módszer(ek) meghatározása, amellyel  a  VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 

megadásra kerül: 

Mindkét rész esetében:  Az  értékelés módszere az  1.  részszempont (Ár szempont) esetén fordított 

arányosítás,  a 2  részszempontnál egyenes arányosítás.  A 2  pontban megajánlott szakember 

többlettapasztalata esetén  a  megajánlható mennyiség:  0-36  hónap 

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 

étetciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.8)  A  bírálatra vonatkozó további információk 

X  Az  ajánlatkérő előírja  a  kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint  a  Kbt.  82.  §  (5) 

bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében  a  közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott igazolásoknak  a  részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő 

benyújtását. 

VI.3.9) További információk: Mindkét rész vonatkozásában: 

1.Az  ajánlatnak tartalmaznia kell  a  Kbt  66.§ (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatot (ű rlap). 

2. Közbeszerzési dokumentumok  (KD)  az EKR-ben érhetőek  et,  Ajánlatkérő  (AK)  ezen  a  felületen  tart 

kapcsolatot  a  gazdasági szereptőkkel/ajánlattevőkkel  (AT). Az  ajánlatot (annak részeként  a  felhívás 

és  a  KD  által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában 

(amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben ű rlap áll rendelkezésre, ott  a  nyilatkozatot ezen ű rlap 

használata mellett kell benyújtani). 

3. Közös ajánlattétel esetén  a  Kbt.  35. §-ban  foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz 

csatolni kell  a  közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 
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4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet.  AK 
valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren 
keresztül, Illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.  AK  a Kbt.  114.  §  (6)  bek. vonatkozásában, 
a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek  AK-hoz. 
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR-ben létrehozott ű rlap alapján. 
6.AI<  felhívja a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  30.§ (4)  bek. alapján az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 
minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az 
alkalmassági követelményeket a  M1  (alkalmassági követelmények) esetében. 
7. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a Józsefvárosi 

Közösségeiért Nonprofit Zrt. részéről kerül megkötésre. (székhely:  Budapest 1085  Horánszky  u. 13.) 
Az  1.1)  pontban megadott  AK  az EKR sajátosságai miatt került megjelölésre. 
8. Ajánlattevő köteles ajánlatában beadni a  KD  részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen 
beárazva.  A  beárazott Ártáblázat a szakmai ajánlat részét képezi.  AK  felhívja a figyelmet a Kbt.  71.  § 
(8)  bekezdésére. 
9.AK  az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan felhívja a figyelmet a Kbt.  131.  §  (5)  bekezdésére, 
miszerint a nyertes ajánlattevő és- adott esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők 
részére történőt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
10.A  különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes 
Magyar  Nemzeti  Bank  által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel 
tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák 
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, 
nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az 
ajánlathoz kell csatolni. 
11.A 11.2.7)  ponthoz: Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének 
változó időpontjára tekintettel módosulhat. 
12. FAKSZ:dr. Supák-Kalán Nikoletta, lajstromszáma:  01145 
13.Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, 

részletes szabályok a  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 
27/2017. (xi. 6.)  MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft (http://nekszt.hu) látja  et.  Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: 

https://ekr.gov.hu/ portalitamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken. 
14. Irányadó Jog:  AF-ben nem szab, kérdések vonatkozásában a  2015.  évi  CUM.  törvény és 
végrehajtási rend. előírásai. 
15.Az értékelés módszere az  1.  részszempont (Ár szempont) esetén fordított arányosítás, a  2. 
részszempontnál egyenes arányosítás.  A 2  pontban megajánlott szakember többlettapasztalata 
esetén a megajánlható mennyiség:  0-36  hónap. 
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.  77.  §  (1)  és  81. (5)  bekezdését.  (A  Kbt.  77.§ (1)  alapján  AK  rögzíti az 
értékelési részszempontok tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintjeit.) 
17.A  Kbt.  134.  §  (5)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén 
külön - külön) az ajánlatában nyilatkoznia ken arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot 

határidőre nyújtja. (EKR ű rlap) 
18.A  Kbt.  132.  §  (1)  bek. alapján a szerződéskötés feltétele: 

trész esetében :  min. 8.000.000,-  HUF/év és  min. 3.000.000  HUF/káresemény 
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2.  rész esetében:  min. 25.000.000,-  HUF/év és  min. 3.000.000  HUF/káresemény 

értékű rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás, valamint 

a biztosítási díj biztosító részére történő megfizetését igazoló dokumentum másolatának 

benyújtása. 

19. Jelen Közbeszerzési eljárás tárgya a Kbt.  3.  számú melléklet szerinti szolgáltatás 

megrendelésének minősül, amely szolgáltatás becsült nettó ettenértéke nem éri el az uniós 

értékhatárt.  A  beszerzés tárgyára tekintettel jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. Harmadik Része 

szerinti eljárásrend alkalmazandó, figyelemmel a Kbt.  21.5 (2)  bekezdésére. 

20. Ajántatnak tartalmaznia kell Kbt.66.5(6) a) és  b)  szerinti és Kbt.  65. 5 (7)  bekezdése szerinti 

nyilatkozatot.(nemleges tartalommal is). 

VIM  E hirdetmény feladásának dátuma: 

2021/07/07  (éééé/hh/nn/) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak 

történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

1  szükség szerinti számban ismételje meg 

2  adott esetben 

4 ha  az információ ismert 

20  súlyszám helyett fontosság is megadható 

21  súlyszám helyett fontosság is megadható;  ha  az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám 

nem szükséges 
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