Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Család-, Ifjúság-és Népesedéspolitikai Intézet

Nemzeti azonosítószám:
AK07431

Postai cím: Tüzér u. 33-35.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám:
1134

Ország:Magyarország

Kapcsolattartó személy: Oláh Erika

Telefon: +36 1 237 6780

E-mail: erika.olah@csini-int.hu

Fax: +36 1 237 6753

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.csini-int.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
◯ Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
◯ Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
◯ Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen, www.efop311.hu
◯ A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet) drzolnai@drzolnaikrisztina.com; drzolnaikrisztina@gmail.com

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
◯ a fent említett címre
x a következő címre: 1137 Budapest, Szent Itsván krt. 18. (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem

Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása az

Hivatkozási szám: 2

„EFOP 3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés
támogatása” című kiemelt projekt keretében
II.1.2) Fő CPV-kód: 79952000-2
Kiegészítő CPV-kód:
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás ◯ Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Telefonos lelkisegély-szolgálat működtetése
II.1.5) Becsült érték: 2 45.000.000 Pénznem: [ H][ U][ F]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12
◯valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre: [ ] ◯ csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A rendezvények céljának hatékony megvalósítása érdekében
indokolt, hogy egy
rendezvényszervező bonyolítsa le azokat, különös tekintettel a rendezvények egységességére,
céljának azonosságára és összehangoltságára is.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 „Rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása az Rész száma:
EFOP 3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása”
című kiemelt projekt keretében
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye: Magyarország területén 30 db (Közép-Magyarország kivételével
valamennyi régióban)
NUTS-kód: 1 [] [ ] [ ] [ ] [ ] A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AZ EFOP 3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt
keretében megvalósuló 30 db rendezvényből álló rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása.
A szakmai rendezvényeket az EFOP 3.1.1-14/2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása”
című kiemelt projekt keretében szükséges megvalósítani.

A rendezvények célja, hogy lehetőséget nyújtsanak a kisgyermekkori nevelést biztosító szolgáltatások
megismerésére. Alkalmat teremtsenek a szülők, helyi döntéshozók, civil szervezetek, gyermekjóléti
alapellátásban-, és társterületeken dolgozó szakemberek számára a kisgyermekkori neveléshez kapcsolódó
hátránycsökkentési lehetőségekről való tájékozódásra.
A rendezvények tekintetében további elvárás, hogy:
- olyan településeken valósuljanak meg, ahol a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása nem
megoldott és a településen élő 3 év alatti gyermekek száma legalább 40 fő.
- biztosítsa a célterületen élő szakemberek, szülők és a helyi közösség egyéb szereplői közötti
kapcsolatépítést;
- tegye lehetővé a speciális szükségletű személyek inkluzív részvételét;
- rendezvényenként legalább 100 fő részvételével szükséges megvalósítani.
Rendezvények időpontja
A 30 db rendezvény lebonyolítására a projekt időszak alatt az alábbi 3 időintervallum között kerül sor az
Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban.
1) 2016. augusztus 15. - 2016. október 15. között konvergencia régiónként 1, összesen 6 db
rendezvény lebonyolítása
2) 2017. május 1. – 2017. július 30. között konvergencia régiónként 2, összesen 12 db rendezvény
lebonyolítása
3) 2017. augusztus 1. – 2017. október 1. között konvergencia régiónként 2, összesen 12 db
rendezvény lebonyolítása
A rendezvények lebonyolítására hétvégi időpontban kerüljön sor 10-18 óra között.
További előírások a Közbezerzési Dokumentumban részletezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – Megnevezés: Rendezvényszervezés területén szerzett szakmai tapasztalat
(legalább 3 év) / Súlyszám: 30
Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
x Ár szempont – Megnevezés: Vállakozói díj (teljes nettó .... HUF)/ Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 45.000.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: / Befejezés:
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen x nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ◯ igen x nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ◯ igen x nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés
támogatása” című kiemelt projekt
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b), valamint g)-k) és m)
pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő egységes európai közbeszerzési dokumentumot is benyújthat a fenti kizáró okok igazolása
tekintetében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b), valamint g)-k) és m) pontjaiban előírt
kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kizáró okok tekintetében jelen felhívás megküldése napjánál
nem későbbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat fogad el.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

◯ Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely
kell
valamennyi
számlavezető
pénzügyi pénzintézettől származó nyilatkozata alapján
intézményétől származó, az ajánlati felhívás megállapítható, hogy az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 24 hónapban megküldésétől visszafelé számított 12 hónapban
valamennyi
létező
(fennálló)
pénzforgalmi meglévő pénzforgalmi számláján 35 napot
számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás meghaladó sorba állítás fordult elő.
megküldését követően kiállított nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi
tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám;
- a számlanyitás időpontja;
- az ügyfél számláján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 12 hónapban 35 napot
meghaladó sorba állítás előfordult-e;
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
P.2. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1)
bekezdés c) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három
kell az előző három üzleti évre vonatkozó, teljes- üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen
általános forgalmi adó nélkül számított – nem érte el a nettó 30.000.000 Ft-ot.
árbevételére vonatkozó nyilatkozatát évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésére!
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell
az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek
a
közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek,
amelyek
értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3)
bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia
kell az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé
számított 5 év legjelentősebb,
rendezvényszerevezésre vonatkozó, az ajánlattevő,
ill. alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolást a Korm. rendelet 23. §
szerint.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került
meghatározásra, ennek indokolása: 2
Alkalmatlan az ajánlattevő:
M.1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladását megelőző 6 évben igazoltan megvalósított,
legalább
2
db,
legalább
100
fős
rendezvényszervezésre vonatkozó,
- legalább 2 db uniós forrásból megvalósított,
- legalább 1 db, a lakosság széles körű tájékoztatása,
vagy valamilyen termék vagy szolgáltatás
népszerűsítésére irányuló rendezvényszervezés
tárgyú referenciával,
amelyek ellenszolgáltatásának összege összesen
legalább nettó 30.000.000 HUF volt.

Az igazolásnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia:
- a szerződés tárgyának rövid ismertetése,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- teljesítés ideje, helye (kezdő és befejező időpont
év, hónap)
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
Egy referencia megfelelhet egyszerre több
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak feltételnek is, azonban legalább 3 db referencia
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
igazolása kötelező, amelyek mindegyik előírt
feltételnek maradéktalanul megfelelnek.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés f) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia
kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
bemutatása érdekében a megnevezett szakember
képzettségét igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,
általuk aláírt Europass típusú szakmai önéletrajzát
és a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezésre áll.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő
szakemberekkel:
- legalább 5 fő animátor, aki legalább 3 év szakmai
tapasztalattal rendelkezik,
- legalább 2 fő arcfestő, aki legalább 0-1 év szakmai
tapasztalattal rendelkezik,

- legalább 2 fő rendezvényszervező, aki legalább 3
év szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek
a
közös - legalább 5 fő segítő személyzet, hostess.
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek,
amelyek
értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ajánattevő az alkalmasságát olyan
referenciával kívánja alátámasztani, amely közös
ajánlattevőként történő teljesítésre vonatkozik,
ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, amely közös
ajánlattevőként saját hányadban kielégíti az előírt
alkalmassági feltételt, ezért ajánlattevőnek ilyen
esetben meg kell adnia a saját teljesítés arányát is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
22.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el,
amennyiben a referencia tárgya oszthatatlan és ezért
nem állítható ki a fentieknek megfelelő nyilatkozat.
321/2015 (X.30.)
bekezdése:

Korm.

rendelet

22.§

(5)

Ajánlatkérő
a
referencia
igazolást,
vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a
teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást
benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya
elérte a 15%-ot.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell
az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes ajánlattevő a feladat elvégzésével késedelembe esik, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi köbér mértéke a késedelemmel érintett rendezvények nettó
ellenszolgáltatásának 1%/nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a késedelemmel érintett rendezvények nettó ellenszolgáltatásának 20%-a lehet. A határidő 20
naptári nappal történő túllépése esetén Ajánlatkérő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a
szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőtnek felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a
nyertes ajánlattevő jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a
meghiúsulással érintett feladatok (rendezvények) ellenszolgáltatása nettó összegének 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Az elszámolás pénzneme: HUF.
A fizetés módja: utófinanszírozás. A támogatás mértéke 100%.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő az általa vállalt kötelezettségek vonatkozásában a
részteljesítéseket követően az ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolást követően - a Kbt. 135. § (1) és
(4) és (5) bekezdése alapján – rendezvényenként nyújthat be részszámlát.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kifizetése során a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése jár el.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerint jár el fizetési késedelem esetén.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

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

esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás

◯ Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás

◯ Meghívásos eljárás

Indokolás:

◯ Tárgyalásos eljárás

◯ Meghívásos eljárás

◯ Versenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

◯ Innovációs partnerség

Indokolás:
◯ Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Versenypárbeszéd
◯ Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentesére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/05/18 Helyi idő: 12:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2016/05/18 Helyi idő: 12:00
Hely: Francsics és Társai Ügyvédi iroda, 1137 Budapest, Szent István krt. 18.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok
felbontása során a Kbt. 68.§ (1), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen x nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel nincs ajánlati biztosíték adásához kötve.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése x igen ◯ nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: egy hiánypótlás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ 2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható

pontszám: 1-10 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési szempont: Vállalkozói díj (teljes nettó Ft + Áfa)
Relatív értékelés módszere fordított arányosítással.
A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 1-10 pont
között a legjobbhoz viszonyított értékarányosítással kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint:
A legkedvezőbb érték a legkisebb:
P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pmax: pontskála felső határa: 10 pont
Pmin: pontskála alsó határa: 1 pont
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
2. értékelési szempont: Rendezvényszervezés területén szerzett szakmai tapasztalat (legalább 3
év)
Abszolút pontozás módszere
- legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik mindkét szakember: 1 pont
- mindkét szakember 3 év – 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik: 5 pont
- mindkét szakember 5 évnél több év szakmai tapasztalattal rendelkezik: 10 pont
Érvénytelen az ajánlat, ha az egyik szakember nem rendelkezik leglább 3 év
rendezvényszervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1./ A ajánlatot a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint papíralapon egy példányban, írásban és zártan, a Francsics
és Társai Ügyvédi iroda, 1137 Budapest, Szent István krt. 18. címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány (CD,
DVD) benyújtását is. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű - vagy általuk az aláírásra
jogosultságot adó meghatalmazással rendelkező meghatalmazottak - aláírásával kell ellátni. A ajánlat
elkészítésének költségét ajánlattevő viseli. Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az
oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, bonthatatlan kötéssel összefűzve, zárt
csomagolásban kell benyújtani A digitális adathordozón benyújtott példányon az egyes dokumentumok
pdf formátumban nyújtandók be. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést.
Bármely eltérés esetén a papíralapú példány az irányadó. Ajánlattevőnek ajánlatáben nyilatkoznia kell, hogy
a digitális adathordozón lévő pdf formátumú ajánlat megegyezik a papíralapon benyújtott ajánlattal. Az
ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Rendezvényszervezés” és „Ajánlattételi határidő
lejárta előtt nem bontható fel!”
2./Postán feladott ajánlat akkor minősül határidőben benyújtottnak, amennyiben annak ajánlatkérő általi
kézhezvételére a jelen felhívás IV.2.6. pontban megadott címen az ajánlattételi határidő leteltéig sor kerül.
A postán feladott ajánlaton fel kell tüntetni: Ajánlattevő nevét és címét, közbeszerzési eljárás tárgyát és

„Ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratot. Az ajánlatot, vagy azzal kapcsolatos postai
küldemények késéséből, elvesztéséből adódó kockázatokat ajánlattevő viseli.
3./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, valamint a
Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerinti Felolvasólapot.
4./ Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatokat a
67.§ (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
5./ Az ajánlatban csatolni szükséges az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés b), valamint g)-k) és m) szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
6./ Az ajánlat nyelve a magyar. Minden egyéb nyelven kiállított nyilatkozat, igazolás vagy dokumentum
mellé csatolni kell azok ajánlattevő általi felelős fordítását a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint. A
ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az idegen nyelven kiállított igazolás vagy
egyéb dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás tartalma az eredetivel mindenben megegyezik.
7./ Az ajánlatban a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, azonban ajánlatkérő előírja
az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
papíralapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
8./ Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az ajánlatot aláíró vagy a ajánlatben csatolt bármely
nyilatkozatot, egyéb dokumentumot aláíró képviselő - 2006. évi V. tv. 9.§ (1)-(2) bekezdése szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, a meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott aláírási
címpéldányát, mindkét fél által (cégszerűen) aláírt meghatalmazást.
9./ A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően
ésszerű határidőn belül adja meg Ajánlatkérő.
10./ Közös ajánlat esetén az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35.§ -ban foglaltakra.
Közös ajánlattevők kötelesek nyilatkozatot csatolni az ajánlatukban, amelyben megjelölik a nevükben
eljárni jogosult képviselő nevét, az egyetemleges kötelezettség vállalásukat – nyertességük esetén - a
szerződés teljesítése vonatkozásában, valamint a számlaszámot, amelyre az ellenszolgáltatás összegét
kérik utalni és a számla tulajdonos közös ajánlattevő nevét. Ajánlatkérő elfogadja, a közös ajánlattevők
között létrejött együttműködési megállapodást is, amely tartalmazza a jelen pontban felsorolt adatokat,
kötelezettség vállalást.
11./ Az ajánlattevőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti
titkot tartalmaz, a Kbt. 44.§ szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz
csatolnia. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indoklást,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét
a Kbt. 44.§ (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.
12./ A Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat
különösen, ha nem felel meg azoknak a munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt munkajogi
rendelkezések írnak elő. Ajánlattevő az ajánlattétel során és – nyertessége esetén - a szerződés
teljesítése során köteles figyelembe venni azokat a munkajogi szabályokat, amelyeknek a teljesítés
helyén meg kell felelni. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli
azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a munkajogi
követelményekről.
13./ Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás megküldésének napját követő

keltezésűnek kell lenniük.
14./ A 2. értékelési szempontban előírtak igazolása illetve értékelése érdekében az Ajánlattevő
köteles a megajánlott 2 fő rendezvényszervező esetében csatolni olyan Europass típusú
szakmai önéletrajzot, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy mindkét szakember
rendezvényszervezés területén legalább 3 - 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Érvénytelen az ajánlat, ha az egyik szakember nem rendelkezik leglább 3 év
rendezvényszervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal.
15./ Az ajánlati felhívásban, és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt., a
kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, és a hatályos Ptk. szabályai az irányadók.
VI.4) A felhívás megküldésének dátuma: 2016/05/06

