ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000537852018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

14834/2018

Eljárást megindító felhívás
Eljárást megindító felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

7815

Ország:

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Igen

Drávaszabolcs Község Önkormányzata

EKR000537852018

Magyarország

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
30458851

Postai cím:
Város:

Drávaszabolcs

Postai irányítószám:

7851

Ország:

Magyarország

Köztársaság Tér 1

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU231

NUTS-kód:

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dravaszabolcs.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Rádfalva Községi Önkormányzat

EKRSZ_
49147755

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Rádfalva

HU231

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Petőfi Sándor Utca 21.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

7817

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.radfalva.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Szava Községi Önkormányzat

EKRSZ_
17249627

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szava

HU231

NUTS-kód:

7813

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 41.

Egyéb cím adatok:

Markovics

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szava.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Márfa Községi Önkormányzat

EKRSZ_
86530954

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Márfa

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Fő Utca 45

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

jegyzo@harkany.hu

Internetcím(ek)

EKR000537852018

HU231

Postai irányítószám:

Markovics
Telefon:

7817

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.marfa.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

EKRSZ_
71050773

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Drávaszerdahely NUTS-kód:

Postai irányítószám:

7847

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 17.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU231

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dravaszerdahely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

EKRSZ_
11320540

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Villány

HU231

NUTS-kód:

7773

Ország:

Magyarország

Deák Ferenc Utca 22

Egyéb cím adatok:

Markovics

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.villany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

HARKÁNYI DIÁKSPORT EGYESÜLET

EKRSZ_
96654266

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

ARANY JÁNOS UTCA 16.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

EKR000537852018

Postai irányítószám:

Nem

7815

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Harkány Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000537852018/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000537852018/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

I.6) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
79952000-2

EKR000537852018

Rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése
EKR000537852018

Nem

Szolgáltatás megrendelés

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Rendezvényszervezési szolgáltatás ellátása

II.1.5) Becsült érték:
1

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Részek száma:
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

4

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

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - 1 - Harkány - EFOP-1.5.3-16-2017-00049.

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány Város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Rend.sz. ellátása HVÖ részére az EFOP-1.5.3-16-2017-00049. pályázat megvalósítása során. Rendezvények során ellátandó
feladatok: rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó marketing feladatok, catering feladatok, biztonsági őrzés, fellépő/előadó
díjazása 1. EFOP FESZTIVÁL (1. alkalom): Gasztrokulturális (rendezvény várható létszáma: 10.000 fő) 2. EFOP FESZTIVÁL (2. alkalom
): FürdőFesztivál (rendezvény várható létszáma: 18.000 fő) 3. EFOP FESZTIVÁL (3. alkalom): Harkányi Hosszúhétvége (rendezvény
várható létszáma: 18.000 fő) 4. EFOP FESZTIVÁL (4. alkalom): XXV. Harkányi Szüreti Fesztivál (rendezvény várható létszáma: 15.000
fő) 5. Ifjúsági Délután; Író- Olvasó Találkozó 1. - 2. alkalom 6. HAFIK Téltemető (Ifjúsági Délután) 1. alkalom 7. Szórakoztató Ifjúsági
Délután 1. - 2. alkalom (rendezvény várható létszáma: 300 fő) 8. Ifjúsági Délután - Húsvét 1. alkalom 9. Tavaszköszöntő Ifjúsági
Délután 1. alkalom 10. Ifjúsági Délután - Dúdolda 1. alaklom 11. Ifjúsági Délután - Bemutatjuk Harkány Kulturális Értékeit 1. - 2.
alkalom 12. Nyugdíjas klub 1. - 4. alkalom 13. Nyugdíjas Klub - Idősek Világnapja 1. - 2. alkalom 14. Nyugdíjas Klub - 1. - 4. alkalom 15
. Nyugdíjas Klub - Vacsora Est 1. alkalom 16. Nyugdíjas Klub - Bemutatjuk Harkány Kulturális Értékeit 1. - 2. alkalom 17. Vállalati
Workshop 1. - 2. alkalom 18. Vállalati Workshop 1. - 2. alkalom 19. Vállalati Workshop 1. alkalom 20. Busszervezés WorkShop 1. - 5.
alkalom 21. HAFIK 1. - 9. alkalom 22. EFOP Valóvilág Műhelymunka 1. - 2. alakalom 23. EFOP Családi Nap (LecsóPárbaj 1. és 2.
alkalom) (rendezvény várható létszáma: 1000 fő) 24. Egészségkaraván 1. alkalom 25. Nyár Esték 1. - 6. alkalom 26. Jézus Szíve Búcsú Római Katolikus Nemzetiségi Hétvége 1. alkalom 27. Nemzetiségi Est 1. - 13. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés
2. A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások

EKR000537852018

Súlyszám / Jelentőség
10

befogadására rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (
minimum 0 nap, maximum 11 nap)

3. M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember
20
rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó,
max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség
Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70
Nem

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
2018.10.03

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

-

2020.05.31

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
II.1.5., II.2.6.: 1 HUF a hirdetménykezelő miatt került kitöltésre, ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet a bontáskor ismerteti.
Karakterkorlátozás miatti rövidítések: Rend.sz. = rendezvényszervezési szolgáltatás, HVÖ = Harkány Város Önkormányzata

II.2) A közbeszerzés ismertetése
2 - 2 - Harkány - EFOP-3.3.2-16-2016-00204

EKR000537852018

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány Város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Rend.sz. ellátása HVÖ részére az EFOP-3.3.2-16-2016-00204 pályázat megvalósítása során. Rendezvények során ellátandó
feladatok: rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó marketing feladatok, catering feladatok, fellépő/előadó díjazása 1. Heti szintű
ifjúsági táncszakkör; 1-120 alkalom 2. Egészséges életmód verseny (rendezvény várható létszáma: 200 fő) 3. Pénzügyi hodítók verseny
(rendezvény várható létszáma: 200 fő) 4. JOG(os) kérdések verseny (rendezvény várható létszáma: 200 fő) 5. Egészséges életmód
verseny Harkány 1-2 alkalom 6. Pénzügyi hodítók verseny, Harkányi iskola 7. JOG(os) kérdések verseny HARKÁNYI iSKOLA 8.
Egészségfejlesztés téma nap 1-3 alkalom 9. Jogismeret témanap 1-3 alkalom 10. Pénzügyi kultúra témanap 1-3 alkalom (rendezvény
várható létszáma: 200 fő) 11. Pénzügyi kultúra témanap Harkányi Iskola 1-3 alkalom 12. Egészségfejlesztési témanap Harkányi Iskola
1-3 alkalom 13. Jogismeret témanap Harkányi Iskola 1-3 alkalom 14. Hely és országismeret tábor Harkányi Iskola 2 napos, 3 alkalom
15. Élj egészségesen tábor 2 napos Harkányi Iskola 1-3 alkalom A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások
befogadására rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (
minimum 0 nap, maximum 11 nap)

10

3. M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember
20
rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó,
max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség
Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70
Nem

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

EKR000537852018

2018.10.03

-

2019.11.30

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-3.3.2-16-2016-00204

II.2.13) További információ:
II.2.6.: 1 HUF a hirdetménykezelő miatt került kitöltésre, ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet a bontáskor ismerteti.
Karakterkorlátozás miatti rövidítések: Rend.sz. = rendezvényszervezési szolgáltatás, HVÖ = Harkány Város Önkormányzata

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - 3 - Harkány - EFOP-1.2.11-16-2017-00035

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány Város közigazgatási területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rend.sz. ellátása HVÖ részére az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 pályázat megvalósítása során. Rendezvények során ellátandó feladatok:
rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó marketing feladatok, catering feladatok, fellépő/előadó díjazása 1. Vállalti workshop 1-5.
alkalom (rendezvény várható létszáma: 100 fő) 2. Közlekedésszervezési workshop 1-3. alkalom (rendezvény várható létszáma: 400 fő)
3. Állásbörze 1-6. alkalom (rendezvény várható létszáma: 400 fő) A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Megnevezés

Igen
Súlyszám / Jelentőség

2. A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások
befogadására rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (
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10

minimum 0 nap, maximum 11 nap)

3. M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember
20
rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó,
max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség
Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70
Nem

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
2018.10.03

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

-

2019.11.30

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

II.2.13) További információ:
II.2.6.: 1 HUF a hirdetménykezelő miatt került kitöltésre, ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet a bontáskor ismerteti.
Karakterkorlátozás miatti rövidítések: Rend.sz. = rendezvényszervezési szolgáltatás, HVÖ = Harkány Város Önkormányzata

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
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4 - 4 - Települések - EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Drávaszabolcs Község Önkormányzata, Rádfalva Község Önkormányzata, Szava Község Önkormányzata,
Márfa Község Önkormányzata, Drávaszerdahely Község Önkormányzata és Harkány Város közigazgatási
területe

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rend.sz. ellátása Drávaszabolcs Község Önkormányzata, Rádfalva Község Önkormányzata, Szava Község Önkormányzata, Márfa
Község Önkormányzata, Drávaszerdahely Község Önkormányzata, Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Harkányi Diáksport
Egyesület részére az EFOP-1.5.3-16-2017-00049. pályázat megvalósítása során. Rendezvények során ellátandó feladatok:
rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó marketing feladatok, catering feladatok, biztonsági őrzés, fellépő/előadó díjazása 4.1
Drávaszabolcs Község Önkormányzata 1. Valóvilág Műhelymunka 1. - 2. alakalom 2. Egészségkaraván 1. alkalom 3. Nyugdíjas Klub 1. 7. alkalom 4. Idősek Világnapja 1. - 2. alkalom 5. Majális 1. - 2. alkalom (rendezvény várható létszáma: 350 fő) 6. Roma nap 1. - 2.
alkalom (rendezvény várható létszáma: 300 fő) 7. Falunap 1. - 2. alkalom (rendezvény várható létszáma: 400 fő) 4.2 Rádfalva Község
Önkormányzata 1. Valóvilág Műhelymunka 1. - 2. alakalom 2. EFOP Egészségkaraván 1. alkalom 3. Szüreti mulatság 1. - 2. alkalom (
rendezvény várható létszáma: 200 fő) 4. Gyereknap 1. - 2. alkalom 4.3 Szava Község Önkormányzata 1. Valóvilág Műhelymunka 1. - 2.
alakalom 2. EFOP Egészségkaraván 1. alkalom 3. Szüreti mulatság 1. - 2. alkalom (rendezvény várható létszáma: 300 fő) 4. Gyereknap
1. - 2. alkalom 4.4 Márfa Község Önkormányzata 1. EFOP Valóvilág Műhelymunka 1. - 2. alakalom 2. EFOP Egészségkaraván 1.
alkalom 3. Márfa Falunap 1. - 2. alkalom (rendezvény várható létszáma: 200 fő) 4.5 Drávaszerdahely Község Önkormányzata 1.
Valóvilág Műhelymunka 1. - 2. alakalom 2. Egészségkaraván 1. alkalom 3. Idősek napja 1. - 2. alkalom 4. Falunap és Nyár este 1. - 2.
alkalom (rendezvény várható létszáma: 150 fő) 4.6 Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Szülői Klub - HARKÁNY; Alkalmak
száma: 1. - 4. 2. Rendezvény elnevezése 3. Önsegítő Kreatív Klub - HARKÁNY; Alkalmak száma: 1. - 2. 4. Szülői Klub DRÁVASZABOLCS; Alkalmak száma: 1. - 4. 5. Önsegítő Kreatív Klub -DRÁVASZABOLCS; Alkalmak száma: 1. - 2. 6. Szülői Klub RÁDFALVA; Alkalmak száma: 1. - 4. 7. Önsegítő Kreatív Klub - RÁDFALVA; Alkalmak száma: 1. - 2. 8. Szülői Klub - SZAVA; Alkalmak
száma: 1. - 4. 9. Önsegítő Kreatív Klub - SZAVA; Alkalmak száma: 1. - 2. 10. Szülői Klub - MÁRFA; Alkalmak száma: 1. - 4. 11. Önsegítő
Kreatív Klub - MÁRFA; Alkalmak száma: 1. - 2. 12. Szülői Klub - DRÁVASZERDAHELY; Alkalmak száma: 1. - 4. 4.7 Harkányi Diáksport
Egyesület 1. Családi nap 1. és 2. alkalom A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 4. rész esetén,
projekt-elszámolhatósági indokok miatt a vállalkozási szerződés ajánlatkérőként külön kerül megkötésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások
befogadására rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (
minimum 0 nap, maximum 11 nap)

10

3. M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember
20
rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó,
max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség
Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

EKR000537852018

Nem

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
2018.10.03

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

-

2020.05.31

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049. Projekt száma vagy hivat

II.2.13) További információ:
II.2.6.: 1 HUF a hirdetménykezelő miatt került kitöltésre, ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet a bontáskor ismerteti.
Karakterkorlátozás miatti rövidítések: Rend.sz. = rendezvényszervezési szolgáltatás, HVÖ = Harkány Város Önkormányzata

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8
. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító
felhívás feladásának napjánál. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. ren-delet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkö-vetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlathoz nem szükséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P1. pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló , benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint. Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a Közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése] A Kbt. 65.
§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a P1. pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján
, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A P1. vonatkozásában a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A P1. vonatkozásában a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan ajánlattevő, ha P1.) A számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye (2016. évi beszámolótól kezdve: adózott eredménye) vagy egyéni vállalkozó esetén az SZJA bevallás szerinti vállalkozói
osztalékalapja az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt. Ha az ajánlattevő
az eljárást megindító felhívás P1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (rendezvényszervezési szolgáltatásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy
meghaladja az I. rész eset a nettó 35.000.000,- Ft, a II. rész esetén a nettó 3.000.000,- Ft, a III és IV. rész esetén a nettó 10.000.000,Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1./ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §nak megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, Korm.r. 22. § (2) bek.-re figyelemmel, az igazolás, illetve a
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: teljesítés helye, kezdő-befejező időpontja (év/hó/nap), szerződést kötő másik fél
megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, szolgáltatás tárgya, mennyisége (az elvégzett
munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt ALK feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) bekezdésére. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a
referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen. M2./ Az ajánlattevők az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: Azon a szakembernek
(szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akik a felhívás III.1.3. M2. pontjában, előírt alkalmassági követelmények igazolásaként
bemutat, valamint csatolják a szakemberek tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló iratokat , az alábbiak
szerint: a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza , amely
tartalmazza a szakember vonatkozásában a munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap
pontossággal és a szakember jelenlegi munkahelyét is. Csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakember által aláírt önéletrajzot az
alábbi tartalommal: - a szakember neve, címe, - a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében,
hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén rendelkezésre áll,közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan
kötele-zettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A
szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy
munkát vesz figyelembe. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények
teljesülése, és a 3. értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak. Jelen M2. alkalmassági szempont mind a négy rész esetében
alkalmazandó. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton
hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés ren-delkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági köve-telmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági
szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdés rendelkezéseire!
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan ajánlattevő, ha I. rész: M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszaszámított három
évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább 1 darab, legalább 1000 fős rendezvény megszervezésére vonatkozó,
szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmasság igazolásához bemutatott referenciákkal
szemben követelmény, hogy azok teljesítésének befejező időpontja nem eshet az eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől
visszaszámított három évtől (36 hónaptól) korábbi időpontra, továbbá, hogy a referenciák teljesítésének kezdő időpontja nem eshet az
eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszaszámított hat évtől (72 hónaptól) korábbi időpontra. M2.) nem rendelkezik
legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: legalább 1 fő Rendezvényszervező vagy Közművelődési
szakember (OKJ 52 345) szakemberrel vagy felsőfokú művelődésszervező (vagy vele egyenértékű) végzettséggel rendelkező
szakemberrel. II-IV. rész: M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszaszámított három évben (36
hónapban) teljesített, összesen legalább 2 darab, egyenként legalább 150 fős rendezvény megszervezésére vonatkozó,
szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmasság igazolásához bemutatott referenciákkal
szemben követelmény, hogy azok teljesítésének befejező időpontja nem eshet az eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől
visszaszámított három évtől (36 hónaptól) korábbi időpontra, továbbá, hogy a referenciák teljesítésének kezdő időpontja nem eshet az
eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszaszámított hat évtől (72 hónaptól) korábbi időpontra. M2.) nem rendelkezik
legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: legalább 1 fő Rendezvényszervező vagy Közművelődési
szakember (OKJ 52 345) szakemberrel vagy felsőfokú művelődésszervező (vagy vele egyenértékű) végzettséggel rendelkező
szakemberrel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Igen

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) szerinti, átutalással teljesíti. Az
ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Vállalkozó a műszaki-pénzügyi előrehaladás alapján 4 részszámla (
20,40,60,80 %), és 1 végszámla (100 %) jogosult. Ajánlatkérő 25 % előleget biztosít. Az előleg egyenlő mértékben (5-5 %) a
részszámlákban (4 db) és a végszámlában kerül elszámolásra Ajánlattevő elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a
teljesítésigazolásban foglaltak szerint, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű,
alakilag és tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez csatolja az ajánlatkérő részéről projekt koordinátor által kiadott igazolás
eredeti példányát.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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Igen

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

Nem

IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)

VI.3.4) 16. pont folytatása: 21) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási
szabályok a következők: Ajánlatkérő a beszerzés tárgya illetőleg a beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 2. § (7) bekezdés, és a
21. § szabályai szerint jár el, a Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás beszerzése tekintetében. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt
eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: - Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele
nélkül indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. - Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától
számított legalább 10 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. - A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015
. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő. - Az ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis
, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel,
vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt.
alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a
közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. - Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen
eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a
közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, EKR-ben elérhetővé teszi. A
közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. - A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 73. § (1), (2) és (3) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat. - Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben
foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben
hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt
dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
Az első tárgyalás időpontja:

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje Nem
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

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:
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum, helyi idő:
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2018.09.18

09:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
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:
vagy Az időtartam hónapban:
a következő dátumtól számítva:

vagy napban:

30

2018.09.18

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.09.18

11:00

Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a
bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján biztosított

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Igen

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

100

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont (ajánlati ár): fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
VI.3.4) További információk:
AT=ajánlattevő, AK=ajánlatkérő, KD=közbeszerzési dokumentum 1. A kiegészítő tájékoztatás (KTK): A KTK nyújtására a Kbt. 56. § (1)(5) bek, a Kbt. 114. § (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az AT-i határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a KTK megadása kapcsán
ésszerű határidőnek tekinti az AT-i határidő lejártát megelőző második munkanapot. 2. Költségek viselése: Az ajánlatok
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ATket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek foglaltak). 3. Az
ajánlatot a Kbt. 66. § alapján kell megtenni. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bek szerinti
összes adatot. 4. ATnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjára vonatkozóan (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). 5.
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Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges. További információ: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7)
bek, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bek. 6. ATnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bek vonatkozóan (teljességi nyilatkozat,
KKV minősítés). 7. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekében és a Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P1. és M1. és M2. pont vonatkozásában. 8. Az AK csak az eljárás
nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített ATvel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 9. Amennyiben az AT az
ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét
, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 10.
ATnek csatolnia kell: - a kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.
Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására
feljogosító meghatalmazását. - az Összeférhet-re vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek tekintetében). - a tulajdonosok nevére,
lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira
tekintettel) eredeti példányban. - az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel). Az üzleti titokká nyilvánításra a
Kbt. 44.§ (1) bek foglaltak irányadók. - ATnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát. - a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozatot. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. - Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk
egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást 11. Nyertes AT köteles felelősségbiztosítás: 10 M Ft/kár, 50 M Ft/év. 12.
Informálódás a Kbt. 73. § (5) beke alapján: AK köteles, információk: KD. 13. Egyéb információ: Az AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt
. 75. § (2) bek e) pontját. A Kbt. 114. § (11) bek szerinti feltételek alkalmazandóak. 14. faksz: Dr. Komlódi András (lajstromszám: 00228
) 15. Jelen AF, KD-ben nem szabályozott kérdésekben a Kbt és reneletei, és a PTK rendelkezései az irányadók. 16) Jelen közbeszerzési
eljárás a Kbt. 117. §-a alapján. Szabályok részletezve : IV.1.4) További információ: Közbeszerzési Dokumentumok
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