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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Tapolca Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

EFOP - rendezvények Tapolcán és környékén.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000348362021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Tapolca Város Önkormányzata 15734161219

Hősök Tere 15.

Tapolca HU213 8300

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Igen

Gyulakeszi Község Önkormányzata 15427896119

Kossuth Utca 55.

Gyulakeszi HU213 8286

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Nem
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Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Lesenceistvánd Község Önkormányzata 15427827219

Kossuth Utca 145.

Lesenceistvánd HU213 8319

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Nem

Lesencetomaj Község Önkormányzata 15427834219

Kossuth Utca 51.

Lesencetomaj HU213 8318

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Nem

Monostorapáti Község Önkormányzata 15427566119

Petőfi Utca 123.

Monostorapáti HU213 8296

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Nem

Raposka Község Önkormányzata 15427982119

Fő Utca 51.

Raposka HU213 8300

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Nem
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II.szakasz: Tárgy

EFOP - rendezvények, klubok, foglalkozások, egyéb programok Tapolcán és környékén. 
Az eljárás hét részből áll, az alábbiak szerint: 
1. rész: Rendezvények Tapolcán 
2. rész: Rendezvények Gyulakeszin 
3. rész: Rendezvények Lesenceistvándon 
4. rész: Rendezvények Lesencetomajon 
5. rész: Rendezvények Monostorapátin 
6. rész: Rendezvények Raposkán 
7. rész: Rendezvények Zalahalápon.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

EFOP - rendezvények Tapolcán és környékén.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.tapolca.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 702288158Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 702288158Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Zalahaláp Község Önkormányzata 15429403219

Petőfi Tér 4. 32

Zalahaláp HU213 8308

Géczi József

drjoci76@gmail.com +36 702288158

Nem

Dr. Géczi József egyéni vállalkozó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

60028301226

Malom Utca 16/B.

Szeged HU333 6723

Géczi József

drjoci76@gmail.com
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 89.100.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Rendezvények Tapolcán.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

62A 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

Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend), XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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:

Szöveges értékelés:

752Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

968INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 129.042.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 92.860.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap. 
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1.        A Kbt. 35.§ (3) bekezdése szerint: „A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.” Ezzel 
szemben az ajánlatban az alábbi, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában szereplő nyilatkozatokat kizárólag a közös 
ajánlattevők egyike, a Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. nyújtotta be (töltötte ki): 
-        Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról 
-        Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
-        Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában 
-        Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

21464812218Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 
Magyarország 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár Körút 9.

Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár esetében megállapítható, hogy az aránytalanul alacsony, mivel az ajánlattevő 
ajánlatában az ellenszolgáltatás több mint 20%-kal alacsonyabb mind az eljárás becsült értékénél, mind az ajánlatkérő részéről 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 
A becsült érték az eljárás 1. része esetében: 111.161.500,- Ft 
A becsült értékhez képest az ajánlati ár 56%-kal alacsonyabb! 
Az ajánlatkérő által az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan előírt indokolás kérést az ajánlattevő nem teljesítette, nem 
nyújtott be indokolást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 89.100.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41
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25044595241DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő 

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 14.148.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 8.215.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 7.390.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Rendezvények Gyulakeszin.Rész száma, elnevezése:

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

-        Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 
-        Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 
 
2.        A Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. ajánlattevő által elektronikus űrlapon tett „Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében” tárgyú nyilatkozat hibás. Ajánlattevő akként nyilatkozott, hogy a Pmt. 3. § 38. pont a)
–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs, ezzel szemben a Céginformációs Szolgálat közhiteles adatbázisában 
(www.e-cegjegyzek.hu) elérhető cégkivonat szerint Lehoczky Réka egyedüli tag tényleges tulajdonosnak minősül (a cégkivonat 
szerint a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít). 
 
3.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 10. alpontja szerint „Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek 
meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Közös ajánlattétel esetén az 
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó 
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére 
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes 
közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.”Azonban az ajánlatban nem található a fentieket tartalmazó okirat (pl. megállapodás 
közös ajánlattételről). 
 
Ajánlattevő a fentiekre vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Igen
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 7.390.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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:

Szöveges értékelés:

399.20DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

617.60Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

920INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 29.700.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

Részvénytársaság, Magyarország 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 22. 2. lház. 2. em. 14.

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41
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3 - Rendezvények Lesenceistvándon.Rész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat elkésettnek minősül, mivel az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) az ajánlatot az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be

Érvénytelenítés jogcíme:

21464812218Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 
Magyarország 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár Körút 9.

1.        Az ajánlatban lévő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” tárgyú, az EKR-ben elektronikus űrlapon tett nyilatkozat 
hiányos, a nyilatkozat első kitöltendő rovatában nem szerepel az ajánlati felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, 
illetve az alkalmassági követelmény megnevezése (csupán egy „M” betű van feltüntetve). 
 
2.        Az ajánlati felhívás VI.3.9.) pont (További információk) 6. alpontja szerint: „Az ajánlatnak a közbeszerzés valamennyi 
része esetében tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumok szerinti ártáblázatot, megfelelően kitöltve, "Excel" és 
cégszerűen aláírt "pdf" formátumban is.” Azonban az ajánlat az ártáblázatot csak „Excel” formátumban tartalmazza, cégszerűen 
aláírt „pdf” formátumban nem. 
 
3.        Az ajánlatban szereplő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” tárgyú, az EKR-ben elektronikus űrlapon tett 
nyilatkozat, valamint a „Nyilatkozat szakemberről” (ajánlattételi dokumentáció 4. sz. melléklet) tárgyú nyilatkozat szerint az 
M2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt Kovács Vera szakembert ajánlattevő munkaviszony keretében 
foglalkoztatja. Ezzel szemben Kovács Vera ajánlatban lévő önéletrajzának „Munkahelyek” elnevezésű rovatában az szerepel, 
hogy Kovács Vera 2017. augusztustól jelenleg is egyéni vállalkozó. Ezáltal az ajánlatban ellentmondás van az említett 
dokumentumok között Kovács Vera jogviszonyát illetően. 
 
Ajánlattevő a fentiekre vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Szöveges értékelés:

600.80Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

948.80INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 39.893.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

25044595241DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 22. 2. lház. 2. em. 14.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 15.840.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 8.485.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 7.940.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 7.940.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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:

Szöveges értékelés:

359.20DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 36.638.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

25044595241DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Magyarország 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 22. 2. lház. 2. em. 14.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 7.968.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 7.650.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Rendezvények Lesencetomajon.Rész száma, elnevezése:

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

Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár esetében megállapítható, hogy az aránytalanul alacsony, mivel az ajánlattevő 
ajánlatában az ellenszolgáltatás több mint 20%-kal alacsonyabb mind az eljárás becsült értékénél, mind az ajánlatkérő részéről 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 
 
A becsült érték az eljárás 3. része esetében: 9.851.500,- Ft 
A becsült értékhez képest az ajánlati ár 58%-kal alacsonyabb! 
 
Az ajánlatkérő által az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan előírt indokolás kérést az ajánlattevő nem teljesítette, nem 
nyújtott be indokolást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

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

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 7.650.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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

Szöveges értékelés:

367.20DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

968INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár esetében megállapítható, hogy az aránytalanul alacsony, mivel az ajánlattevő 
ajánlatában az ellenszolgáltatás több mint 20%-kal alacsonyabb mind az eljárás becsült értékénél, mind az ajánlatkérő részéről 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 
 
A becsült érték az eljárás 4. része esetében: 9.506.500,- Ft 
A becsült értékhez képest az ajánlati ár 52%-kal alacsonyabb! 
 
Az ajánlatkérő által az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan előírt indokolás kérést az ajánlattevő nem teljesítette, nem 
nyújtott be indokolást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

1.        Az ajánlatban lévő „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” tárgyú, az EKR-ben elektronikus űrlapon tett 
nyilatkozat szerint az EPKINET Kft-t és a Country Prestige Kft-t ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetként kívánja igénybe 
venni. Ebből következően az EPKINET Kft. és a Country Prestige Kft. a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján szükségképpen 
alvállalkozónak minősül. 
Fentiek alapján viszont a „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” tárgyú, az EKR-ben elektronikus 
űrlapon tett nyilatkozat hibás, mivel 
-        a nyilatkozat első kitöltendő rovatában az „Igen” helyett tévesen „Nem” szerepel 
-        a nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti részében nincs feltüntetve a közbeszerzés azon része (tevékenység), 
amellyel összefüggésben az EPKINET Kft-t és a Country Prestige Kft-t, mint alvállalkozókat ajánlattevő igénybe fogja venni 
-        a nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti részében nem szerepel az EPKINET Kft. és a Country Prestige Kft., 
mint alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet neve és címe, valamint a közbeszerzés azon része (tevékenység), amellyel 
összefüggésben ezen cégeket, mint alvállalkozókat ajánlattevő igénybe fogja venni. 
 
2.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 4. alpontja szerint „(…) Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt.”Azonban az ajánlatban nem található ilyen okirat egyik kapacitást nyújtó szervezet 
esetében sem. 
 
3.        Az ajánlatban szereplő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” tárgyú, az EKR-ben elektronikus űrlapon tett 
nyilatkozat, valamint a „Nyilatkozat szakemberről” (ajánlattételi dokumentáció 4. sz. melléklet) tárgyú nyilatkozat szerint az 
M2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt Jung Boglárka szakembert ajánlattevő megbízási jogviszony keretében 
foglalkoztatja. A Kbt. 3.§ 2. és 10. pontjai alapján a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy vagy szervezet 
alvállalkozónak minősül. Jelen esetben Jung Boglárka – mivel az ajánlati felhívás III.1.3. pont M2.) alpontja szerinti alkalmassági 
követelményt ő igazolja – alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozónak minősül, azaz kapacitást nyújtó szervezetnek. 
Azonban Jung Boglárka nincs feltüntetve a „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” és 
„Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” tárgyú, az EKR-ben elektronikus űrlapon tett nyilatkozatokon és az 
ajánlatban nem szerepel a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalását tartalmazó okirata sem. 
 
Ajánlattevő a fentiekre vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

533.60Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

960.80INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 18.828.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 8.265.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 7.860.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - Rendezvények Monostorapátin.Rész száma, elnevezése:

Igen
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Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár esetében megállapítható, hogy az aránytalanul alacsony, mivel az ajánlattevő 
ajánlatában az ellenszolgáltatás több mint 20%-kal alacsonyabb mind az eljárás becsült értékénél, mind az ajánlatkérő részéről 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 7.860.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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:

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41
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Szöveges értékelés:

948.80INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 14.040.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 8.330.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 7.800.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - Rendezvények Raposkán.Rész száma, elnevezése:

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

 
A becsült érték az eljárás 5. része esetében: 9.772.500,- Ft 
A becsült értékhez képest az ajánlati ár 54%-kal alacsonyabb! 
 
Az ajánlatkérő által az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan előírt indokolás kérést az ajánlattevő nem teljesítette, nem 
nyújtott be indokolást.

Igen
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11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 7.800.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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:

Szöveges értékelés:

644.80Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 18.396.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14470451203Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 6500 
Baja, Március 15. Sétány 4.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 9.195.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

14996058207INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 
Székesfehérvár, Móri Út 16.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelt. 
Nettó ajánlati ár: 8.860.000,- Ft; 
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban előírtaknak 
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db. 
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott szakember 
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - Rendezvények Zalahalápon.Rész száma, elnevezése:

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

Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár esetében megállapítható, hogy az aránytalanul alacsony, mivel az ajánlattevő 
ajánlatában az ellenszolgáltatás több mint 20%-kal alacsonyabb mind az eljárás becsült értékénél, mind az ajánlatkérő részéről 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 
 
A becsült érték az eljárás 6. része esetében: 9.743.500,- Ft 
A becsült értékhez képest az ajánlati ár 52%-kal alacsonyabb! 
 
Az ajánlatkérő által az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan előírt indokolás kérést az ajánlattevő nem teljesítette, nem 
nyújtott be indokolást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41; alkalmassági követelmény: ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja 
szerinti alkalmassági követelmény

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 8.860.000,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

13320047243Keiok Kft, Magyarország 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlati ár esetében fordított, a többlet 
rendezvényszervezési referencia és a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítás. Mindhárom részszempont 
esetében a legkedvezőbb ajánlat (megajánlás) az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd mindhárom részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes.

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:

Szöveges értékelés:

585.60Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

971.20INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Keiok Kft

egyes rendezvényszervezési feladatok ellátása

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft., 10586176-2-41



EKR000348362021

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.08.02Lejárata:2021.07.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár esetében megállapítható, hogy az aránytalanul alacsony, mivel az ajánlattevő 
ajánlatában az ellenszolgáltatás több mint 20%-kal alacsonyabb mind az eljárás becsült értékénél, mind az ajánlatkérő részéről 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 
 
A becsült érték az eljárás 7. része esetében: 11.018.000,- Ft 
A becsült értékhez képest az ajánlati ár 45%-kal alacsonyabb! 
 
Az ajánlatkérő által az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan előírt indokolás kérést az ajánlattevő nem teljesítette, nem 
nyújtott be indokolást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

11806642241A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1055 
BUDAPEST, Szalay Utca 4. 5/3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2021.07.22

2021.07.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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