ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000537852018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postai cím:

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Város:

HARKÁNY

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
30458851

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

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Drávaszabolcs Község Önkormányzata

Postai cím:

Köztársaság Tér 1

Város:

Drávaszabolcs

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

jegyzo@harkany.hu

EKR000537852018

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Markovics
Telefon:

Postai irányítószám:

7851

Ország:

Magyarország

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

Postai cím:

Petőfi Sándor Utca 21.

Város:

Rádfalva

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU231

NUTS-kód:
Dr.

Postai irányítószám:

Markovics

jegyzo@harkany.hu

EKRSZ_
49147755

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

7817

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
17249627

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

www.radfalva.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Kossuth Lajos Utca 41.

Postai cím:
Város:

Szava Községi Önkormányzat

Szava

HU231

NUTS-kód:

Markovics

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

7813

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
86530954

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

Postai cím:

Fő Utca 45

Város:

Márfa

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

7817

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
71050773

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

www.marfa.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 17.

Város:

Drávaszerdahely

EKR000537852018

NUTS-kód:

HU231

Postai irányítószám:

7847

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Dr.

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

Boglárka
+36 72480100

+36 72480518

Fax:

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

Postai cím:

Deák Ferenc Utca 22

Város:

Villány

HU231

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Markovics

Kapcsolattartó személy:
jegyzo@harkany.hu

Telefon:

EKRSZ_
11320540

Nemzeti azonosítószám

7773

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
96654266

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

Postai cím:

ARANY JÁNOS UTCA 16.

Város:

HARKÁNY

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU231

NUTS-kód:
Dr.

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

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

www.harkany.hu

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

Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Rendezvényszervezési szolgáltatás ellátása

EKR000537852018

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Haramadik rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

14834/2018

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

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

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

EKR000537852018
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 8. II.
em. 6.

23551679241

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
54.013.621,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14
napos határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés
igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó)
egész hónapban megadva): 48 hónap Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Teleki Utca 34. 1.em.
111

23028801220

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 52
308 609,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 48 hónap

Múzeum-Várkert Kft., Magyarország 7815 Harkány, Ady Endre Utca 28.

13887029202

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 57
813 701,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 7 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 21 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság

9849

Szöveges értékelés:

1. 6849 2. 2000 3. 1000

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

1. 7000 2. 2000 3. 1000

Múzeum-Várkert Kft.
Szöveges értékelés:

10000

7945
1. 6403 2. 646 3. 895

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó
ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított
arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2-3. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti egyenes arányosítás
módszerével történik. A 2. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Amennyiben az
ajánlattételi felhívás M.2. alpont tekintetében megajánlott szakember kizárólag a szükséges végzettséggel rendelkezik, Ajánlatkérő a
gyakorlati időt 0 hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 1
pontot kap. Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata
értékelésének felső határaként 48 hónapot határozta meg, melynek alapján a 48 hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra
irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 100 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. A
minimumvállalást (0 nap) tartalmazó ajánlat 1 pontot, a 11 napot elérő vagy azt meghaladó ajánlat a maximális 100 pontot kapja.

EKR000537852018

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Múzeum-Várkert Kft., Magyarország 7815 Harkány, Ady Endre Utca 28.

13887029202

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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:

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

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő neve: MJ Kanizsa
Consulting Szolgáltató Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa Teleki Utca 34. 1.em. 111. Adószám: 23028801-2-20 Egyösszegű
ajánlati ár (nettó HUF) 52 308 609,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására
rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek
való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0
hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva): 48 hónap A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
rendezvényszervezés egy része, catering, biztonsági őrzés, fellépők
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (67248122-1-22)
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (AF III.1.3. M1-M2.)

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
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A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:

EKR000537852018

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Teleki Utca 34. 1.em.
111

23028801220

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 10
980 184,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 48 hónap

Múzeum-Várkert Kft., Magyarország 7815 Harkány, Ady Endre Utca 28.

13887029202

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 4
663 625,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 7 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 21 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft.

6043

Szöveges értékelés:

1. 3043 2. 2000 3. 1000

Múzeum-Várkert Kft.
Szöveges értékelés:

8541
1. 7000 2. 646 3. 895

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó
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ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított
arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2-3. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti egyenes arányosítás
módszerével történik. A 2. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Amennyiben az
ajánlattételi felhívás M.2. alpont tekintetében megajánlott szakember kizárólag a szükséges végzettséggel rendelkezik, Ajánlatkérő a
gyakorlati időt 0 hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 1
pontot kap. Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata
értékelésének felső határaként 48 hónapot határozta meg, melynek alapján a 48 hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra
irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 100 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. A
minimumvállalást (0 nap) tartalmazó ajánlat 1 pontot, a 11 napot elérő vagy azt meghaladó ajánlat a maximális 100 pontot kapja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Múzeum-Várkert Kft., Magyarország 7815 Harkány, Ady Endre Utca 28.

13887029202

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
rendezvényszervezés részszolgáltatások, őrzés védelem, catering
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Somogyvári Erika
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Somogyvári Erika (felhívás III.1.3. M2 pont)

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
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A szerződés száma:

3

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
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Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Teleki Utca 34. 1.em.
111

23028801220

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 15
748 031,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 48 hónap

Múzeum-Várkert Kft., Magyarország 7815 Harkány, Ady Endre Utca 28.

13887029202

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 17
480 315,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 7 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 21 hónap

Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1137 Budapest, Szent István Körút 8. II.
em. 6.

23551679241

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
16.512.000,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14
napos határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés
igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó)
egész hónapban megadva): 48 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft.

10000

Szöveges értékelés:

1. 7000 2. 2000 3. 1000

Múzeum-Várkert Kft.
Szöveges értékelés:

7918
1. 6376 2. 895 3. 646

Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
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1. 6746 2. 2000 3. 1000

9746

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó
ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított
arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2-3. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti egyenes arányosítás
módszerével történik. A 2. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Amennyiben az
ajánlattételi felhívás M.2. alpont tekintetében megajánlott szakember kizárólag a szükséges végzettséggel rendelkezik, Ajánlatkérő a
gyakorlati időt 0 hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 1
pontot kap. Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata
értékelésének felső határaként 48 hónapot határozta meg, melynek alapján a 48 hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra
irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 100 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. A
minimumvállalást (0 nap) tartalmazó ajánlat 1 pontot, a 11 napot elérő vagy azt meghaladó ajánlat a maximális 100 pontot kapja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Teleki Utca 34. 1.em. 111

23028801220

A legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 15 748 031,- Ft A rendezvény időpontja előtt az
ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (minimum 0
nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési
szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva): 48 hónap
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
rendezvényszervezés egy része, catering, biztonsági őrzés, fellépők
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (67248122-1-22)
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (AF III.1.3. M1-M2.)

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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Rész száma, elnevezése:
4

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Múzeum-Várkert Kft., Magyarország 7815 Harkány, Ady Endre Utca 28.

13887029202

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 24
461 575,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 7 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 21 hónap

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Teleki Utca 34. 1.em.
111

23028801220

Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 17
854 763,- Ft A rendezvény időpontja előtt az ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos
határidőt csökkentő napok száma (minimum 0 nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására
bemutatott szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész
hónapban megadva): 48 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Múzeum-Várkert Kft.

6721

Szöveges értékelés:

1. 5179 2. 895 3. 646

MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

1. 7000 2. 2000 3. 1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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100

10000

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:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó
ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított
arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2-3. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti egyenes arányosítás
módszerével történik. A 2. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Amennyiben az
ajánlattételi felhívás M.2. alpont tekintetében megajánlott szakember kizárólag a szükséges végzettséggel rendelkezik, Ajánlatkérő a
gyakorlati időt 0 hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 1
pontot kap. Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata
értékelésének felső határaként 48 hónapot határozta meg, melynek alapján a 48 hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra
irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 100 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. A
minimumvállalást (0 nap) tartalmazó ajánlat 1 pontot, a 11 napot elérő vagy azt meghaladó ajánlat a maximális 100 pontot kapja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Teleki Utca 34. 1.em. 111

23028801220

A legjobb ár-értékű ajánlatot adta. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 17 854 763,- Ft A rendezvény időpontja előtt az
ajánlatkérői (megrendelői) módosítások befogadására rendelkezésre álló 14 napos határidőt csökkentő napok száma (minimum 0
nap, maximum 11nap): 11 nap M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember rendezvényszervezési
szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban ( min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva): 48 hónap
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
rendezvényszervezés egy része, catering, biztonsági őrzés, fellépők
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (67248122-1-22)
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Nagy Zoltán egyéni vállalkozó (AF III.1.3. M1-M2.)

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

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

EKR000537852018

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.11.19

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.11.19
2018.11.19

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2018.12.21
2018.12.21

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
A módosításban az eredeti összegezésben lévő elírások javításra kerültek.
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

EKR000537852018

2018.11.29

