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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 78425072Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.solt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 78486092Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

EFOP392 - Rendezvények a Solti konzorciumbanKözbeszerzés 
tárgya:

Solt Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000575902018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Solt Város Önkormányzat EKRSZ_
57907095

Solt HU331 6320

Béke Tér 1

Kalmár Pál

solt.pohi@gmail.com +36 78486014

Igen

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_
18678640

Dunapataj HU331 6328

Petőfi Sándor Utca 20

Dusnoki Csaba

dunapatajph@patajnet.hu +36 78425042
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.homokmegy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 78454064Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harta.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 78507079Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunavecse.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 78437116Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunapataj.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Nem

Dunavecse Város Önkormányzata EKRSZ_
83075382

Dunavecse HU331 6087

Fő Út 43.

Vörös Sándor

dunavecseph@level.datanet.hu +36 78437116

Nem

Harta Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_
38754667

Harta HU331 6326

Templom Utca 68.

Dollenstein László

dlaszlo@harta.hu +36 78507071

Nem

Homokmégy Községi Önkormányzat EKRSZ_
48849517

Homokmégy HU331 6341

Kossuth Utca 16.

Tapolcsányiné Varga Krisztina

hmegyph@tolna.net +36 78454065

Nem

Miske Község Önkormányzata EKRSZ_



EKR000575902018

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP392 - Rendezvények a Solti konzorciumban

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bacstender.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76329473Fax:+36 76329473Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU331NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dragszel.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.miske.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 78367004Fax:Telefon:E-mail:

ÁdámKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

15033185

Miske HU331 6343

Fő Utca 18

Illés Attila

miskeonk@t-online.hu +36 78367004

Nem

Drágszél Község Önkormányzata EKRSZ_
88940953

Drágszél HU331 6342

Kossuth L. Utca 18

Pandur Gábor

dragszelhivatal@tolna.net +36 78367031

Nem

BÁCS-TENDER Beruházás-szervező és Tanácsadó 
Kft

EKRSZ_
27807484

Kecskemét 6000

Kisfaludy Utca 8. I./1.

Szlanka Tamás

kozbeszerzes@bacstender.hu
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2018.08.29

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

A „Solti konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben pályázata” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00008 azonosítószámú 
Projekt keretében a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló 
csökkentése, helyi programok segítéségével tárgyú szolgáltatások nyújtása Drágszél, Dunapataj, Dunavecse, Harta, Homokmégy,
Miske és Solt településeken az alábbiak szerint: • Drágszél: 1 rendezvény • Dunapataj: 34 rendezvény • Dunavecse: 23 rendezvény • 
Harta: 5 rendezvény • Homokmégy: 26 rendezvény • Miske: 4 rendezvény • Solt: 22 rendezvény Összesen: 115 rendezvény.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által 
megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat 
tartalmazó (legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva 
fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min ) + P min 
ahol: P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max :a pontskála felső határa P min :a pontskála alsó határa 
A legjobb :a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált :a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A nettó ajánlati árnak valamennyi 
rendezvény összesített vállalkozói díját tartalmaznia kell. 2. Projektvezető rendezvényszervező szakember szakmai tapasztalata (
személyesen teljesített korábbi rendezvények darabszáma) Ajánlatkérő ezen értékelési szempont esetén azt vizsgálja és értékeli, hogy 
az ajánlattevő által az M.2. alkalmassági feltételnek való megfeleléshez bevonni tervezett rendezvényszervező szakember milyen 
többlettapasztalattal rendelkezik, azaz tud-e és hány darab olyan korábbi személyes teljesítést bemutatni, mely a jelen közbeszerzés 
tárgya szerinti szerződés teljesítése szempontjából különös jelentőséggel bír. Ajánlatkérő legfeljebb 15 db korábbi rendezvény 
bemutatását értékeli, alábbiak szerint: catering szolgáltatást is tartalmazó rendezvények (max. 5 db), sportprogram szervezése tárgyú 
rendezvények (max. 5 db), legalább 50 gyermek egyidejű részvételével megvalósuló rendezvények (max. 5 db). Ha a bemutatott 
rendezvény több fenti kitételnek is megfelel, azt ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe. Csatolandó iratok: szakember által saját kezűleg
aláírt, keltezést is tartalmazó szakmai önéletrajz, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt és többlet szakmai gyakorlat (
korábbi teljesítések megjelölése azok nevének, idejének - év/hó formátumban - megadásával) szakember releváns képzettségét, 
végzettségét igazoló dokumentumo(k), rendelkezésre állási nyilatkozat. A korábbi teljesítéseket Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzból 
ellenőrzi, ezért fontos, hogy az minden olyan adatot tartalmazzon, amely a fentiek szerint vizsgálatra kerül (pl. adott rendezvénynél 
volt-e catering, hány fő bevonásával járt, mi volt a tárgya, stb.). A szakmai ajánlatban bemutatott szakembernek a szerződés 
teljesítésében személyesen közre kell működnie.A felolvasólapon azt a darabszámot kell feltüntetni, amely szerinti szakmai 
többlettapasztalattal az ajánlattevő által bemutatott szakember rendelkezik (személyesen teljesített rendezvények darabszáma). 
Ajánlatkérő az értékelés legkedvezőbb szintjének a 15 db-ot tartja, azaz 15 korábbi rendezvény, vagy afeletti többlettapasztalat 
bemutatása esetén egységesen 10 pont kerül kiosztásra. Az Ajánlatkérő által legkedvezőbb elvárásként előírt többlettapasztalatot (15 
darabot) tartalmazó ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot (10 pontot), az Ajánlatkérő által minimum elvárásként előírt 
többlettapasztalatot (0 darabot) tartalmazó ajánlat kapja a minimális pontszámot (0 pontot), míg a többi ajánlat ezen maximális és 
minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kap pontot, a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. 
melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítással, az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált–A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb–A
legkedvezőtlenebb)X(Pmax–Pmin )+Pmin ahol: P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax :a pontskála 
felső határa Pmin :a pontskála alsó határa A legkedvezőbb:15 darab A legkedvezőtlenebb:0 darab A vizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

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:

40252

Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Szöveges értékelés:

1000VRB CONSULTING KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum 
előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő. 1. Teljes nettó ajánlati ár (valamennyi rendezvényre összesítve): 48 402 
380 Ft 2. Projektvezető rendezvényszervező szakember szakmai tapasztalata (személyesen teljesített korábbi rendezvények 
darabszáma): 20 db

10796409243VRB CONSULTING KFT, 1183 Budapest, Székely György Utca 3.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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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:

2018.10.08Lejárata:2018.09.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Az ajánlatot az ajánlattételi , illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be.

24990273243Deluxe Media Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 Budapest, Budaörsi Út 75

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem teljes körűen tett eleget, ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen.

28570932242L.V.-Hang Betéti Társaság, 1158 Budapest, Madách Utca 55/a

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Teljes nettó ajánlati ár (valamennyi rendezvényre összesítve): 48 402 380 Ft 2. Projektvezető rendezvényszervező szakember 
szakmai tapasztalata (személyesen teljesített korábbi rendezvények darabszáma): 20 db Az értékelés alapján a legjobb ár-érték 
arányt tartalmazó érvényes ajánlat.

10796409243VRB CONSULTING KFT, 1183 Budapest, Székely György Utca 3.

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

2018.09.27

2018.09.27
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.09.27 15:32:27 SzlankaTamas

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




