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1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2018.08.07

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Tervezetten 12 db rendezvény (projektzáró rendezvény, szakmai megbeszélések, konferenciák, workshopok, képzések) lebonyolítása. 
A rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal kommunikációs
és szakmai munkatársai irányításával, mely magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika, 
szállás és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő eszközök és személyzet 
biztosítását is.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása az EFOP-3.4.5-VEKOP 17-0001 azonosító számú kiemelt 
uniós projekt keretében II.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Harmadik része, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 100 pont. 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott 

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:

1000

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

32790

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 36 922 960 Súlyszám: 80; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 8000 2. az M
.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 
hónap, maximum 60 hónap) 60 hónap Súlyszám: 10; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 1000 3. az M.2. alkalmassági 
feltétel b) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 
60 hónap) 60 hónap Súlyszám: 10; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 1000 Ajánlatkérő a dokumentációban (9.6. pont
) előírta, amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét
/60 hónap többlet tapasztalat időtartama/, úgy abban az esetben is 60 hónap megajánlással számol ajánlatkérő.
Ajánlatkérő tehát erre figyelemmel 60 hónappal számolt.

Szöveges értékelés:

10000Globál Konferencia Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Globál Konferencia Kft. ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak mind a nyilatkozati, mind az 
igazolási szakaszban, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 36 922 960 2. az M.2. alkalmassági 
feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 242 3. 
az M.2. alkalmassági feltétel b) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap) 240 A 3. értékelési szempontra tett megajánlás a 2018. november 26. napján kelt jegyzőkönyvben foglaltak 
szerint került javításra.

25108923243Globál Konferencia Kft., 1192 Budapest, Hungária Út 42

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő 
érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az alábbi részletes indokokra figyelemmel: Ajánlatkérő 2018. október 17. napján 
hiánypótlásra és felvilágosításra hívta fel ajánlattevőt 2018. október 26. napja 11:00 órai határidővel. A Sensation Event&
Congress Kft., Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevők hiánypótlást és felvilágosítást nem nyújtottak be, a hiánypótlási 
felhívásban és felvilágosítás kérésben foglaltaknak az előírt határidőig nem tettek eleget, ezért ajánlatuk továbbra is az alábbi 
hiányosságokban, ellentmondásokban szenved: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okok: - A Budapest 
Party Service Kft. közös ajánlattevő által csatolt tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozat nem megfelelő, figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő a 2007. évi CXXXVI. törvény (3. § r) pont ra)-rb) – rc)-rd) alpontja) vonatkozásában nyilatkozik a 2017. évi LIII. 
törvény (3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja) helyett. - A Sensation Event&Congress Kft. közös ajánlattevő vonatkozásában a „
Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” EKR űrlapban szereplő képviselő címe nem egyezik meg a cégkivonatban 
foglaltakkal. - A Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevő vonatkozásában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” 
EKR űrlapban szereplő képviselő címe nem egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. - A kapacitást biztosító szervezet (
alvállalkozó) vonatkozásában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” EKR űrlapban szereplő képviselő címe nem 
egyezik meg a cégkivonatban foglaltakkal. - Az ajánlat részeként csatolt közös ajánlattételi megállapodásban szereplő 
meghatalmazás nem terjed ki arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. - Az ajánlat részeként csatolt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó
megállapodás nem tartalmazza az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi 
ok: - Ajánlattevő ajánlatában benyújtott ártáblázatának a B15, B31 sor összege, valamint a B5+B6, B9+B10, B13+B14, B15+B16
, B21+B22, B25+B26, B29+B30, B31+B32. sor összeadott értékei magasabbak, mint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
elszámolható bruttó szállásköltség egy főre. Fentiekre tekintettel a Sensation Event&Congress Kft., Budapest Party Service Kft. 
közös ajánlattevők ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az 

22704654241Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 
82-84.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Globál Konferencia Kft. ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak mind a nyilatkozati, mind az 
igazolási szakaszban, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 36 922 960
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3. 
értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik
az ajánlatok értékelése.

terembérlet, catering, szállás, szállítás, személyzet, eszközök.

Alvállalkozó még nem ismert, az aktuális helyszínek és időpontok ismeretében kerül kiválasztásra.
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A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő 
érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az alábbi részletes indokokra figyelemmel: Ajánlatkérő 2018. november 16. napján 
felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt 2018. november 21. napja 16:00 órai határidővel. Az LV-Team Kft. ajánlattevő 
felvilágosítását az előírt teljesítési határidő lejártáig benyújtotta, azonban a felvilágosítás kérésben foglaltaknak nem tett 
maradéktalanul eleget, így ajánlata továbbra is az alábbi ellentmondásban szenved: Ajánlattevő nem oldotta fel az arra 
vonatkozó ellentmondást, miszerint a „szállás szolgáltatás” kategóriában megjelölt áfa tartalom hogyan feleltethető meg a 
műszaki leírásban megadott rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatások áfa tartalmának, tekintettel arra
, hogy a rendezvények lebonyolítása komplex egységként valósul meg, mely esetben a szállás szolgáltatás elveszti adójogi 
jellegét (áfa törvény 70.§) és nem számlázható tovább az eredeti áfa kulccsal. A felvilágosításban foglaltak alapján ajánlatkérő 
nem tartja alátámasztottnak a műszaki leírásban előírt feltételek, feladatok teljeskörűen történő megvalósítását, így ajánlattevő 
indokolását nem fogadja el, az alábbiakra tekintettel: Ajánlatkérő az egyes szolgáltatásokat és a hozzá tartozó elvárások pontos 
megfogalmazását az ajánlattételi felhívás mellékletében található műszaki specifikációban fektette le. A specifikációból 
egyértelműen látszik, hogy Ajánlatkérő Ajánlattevő szolgáltatására tart igényt, nem csupán az egyes tételek biztosítására. 
Ajánlattevő az eseti megrendelésekben meghatározza, hogy egy rendezvény esetén milyen szolgáltatásokat kíván megrendelni az
ajánlattevőtől, pl.: catering szolgáltatást, szállás szolgáltatást, rendezvénytechnika biztosítását. Eseti megrendelésenként 
Ajánlattevő és Ajánlatkérő előzetes egyeztetése alapján Ajánlattevő megkeresi a megfelelő helyszínt, szállást és egyéb 
megrendelt szolgáltatásokat. Ebből következik, hogy (1) Ajánlatkérő nem csak az adott helyszínért vagy szállásért fizet 
Ajánlattevőnek, hanem azért a szervezőmunkáért is, hogy Ajánlattevő a megadott paraméterek és a műszaki specifikációban 
foglalt feltételeknek megfelelő szolgáltatást nyújtsa. A műszaki specifikáció ezt alábbiak szerint fogalmazza meg (1. 
Megvalósítandó tevékenység): „A közbeszerzési eljárás tárgya az ezen rendezvények szervezésével és megvalósításával 
kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása az Oktatási Hivatal kommunikációs és szakmai munkatársai irányításával. Az 
Oktatási Hivatal erre tekintettel keretszerződést kíván kötni a nyertes Ajánlattevővel, amely keretszerződés alapján eseti 
megrendelésekkel biztosítja a megfelelő színvonalú projekt rendezvényeket, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó 
catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítását. A beszerzés tárgya magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, 
catering, rendezvénytechnika és egyéb kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítását, illetve a catering szolgáltatást érintő 
eszközök és személyzet biztosítását is.” (2) Ajánlattevő feladata, hogy az eseti megrendelésben foglalt szolgáltatásokat a műszaki
specifikációban foglaltaknak megfelelően biztosítsa, például a szállás szolgáltatás biztosítása esetén nem csak azt adja meg, 
hogy az adott szállodai szobával szemben milyen elvárásai vannak Ajánlatkérőnek, hanem azt is hogy Ajánlatkérő milyen 
feltételek mentén keresse a szállásokat: (Műszaki specifikáció1. Megvalósítandó tevékenység) [Ajánlattevő vállalja] „…a 
rendezvények helyszínének biztosítását a várható létszám, a rendezvény típusa és egyéb figyelembe veendő igények ismeretében
. A rendezvényekhez kapcsolódóan a felmerülő igények szerint a résztvevők számára szállás biztosítása a rendezvény 
helyszínétől úgy, hogy a helyszínek közötti távolság gyalogosan vagy tömegközlekedéssel is könnyen bejárható legyen legfeljebb 
2 km-en belül…” (Műszaki leírás Szállás szolgáltatás fejezet): „A szállodának és a rendezvényhelyszínnek minden esetben meg 
kell felelnie a jelen műszaki leírásnak és az ártáblázatban meghatározott feltételeknek. Amennyiben Ajánlatkérő 
szállászolgáltatást is igénybe vesz, úgy nyertes ajánlattevőnek törekednie kell, hogy a szállás és a rendezvény azonos helyszínen 
valósuljon meg. Amennyiben a megrendelő egyidejűleg rendezvényhelyszín és a rendezvényhez kapcsolódó szállás biztosítását 
kéri, úgy, azt ajánlattevő a következők szerint köteles teljesíteni: • a két helyszín távolsága nem haladhatja meg a 20 km-t. 2 
km-nél nagyobb távolság esetén Ajánlattevő köteles külön személyszállítási eszközök igénybevételével a résztvevők 
transzferálásáról (oda-vissza) gondoskodni… „ (3) A Műszaki specifikáció 4. fejezetében Ajánlatkérő a következőképp fogalmaz: „
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az egyes szolgáltatásokat külön-külön vegyen igénybe. Különösen például az 
alábbiak szerint: az általa, vagy egyéb partnere által biztosított helyszínen kizárólag csak catering szolgáltatást, illetve csak 
catering és szállás biztosítást vegyen igénybe (ezen esetekben nem kell termet biztosítani), vagy kizárólag csak rendezvény 
helyszínt szerezzen be. Az egyes szolgáltatásokhoz a megrendelt eszközöket és a szükséges személyzetet Ajánlattevőnek 
biztosítania kell.” A fentiekből következik, hogy Ajánlatkérő nemcsak a szolgáltatást, hanem annak megszervezését is megrendeli
, melynek biztosítása Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő nem csak azért fizet, hogy Ajánlattevő biztosítsa számára a megrendelt 
szolgáltatásokat, hanem azért a munkáért is, amelyet Ajánlattevő végez a szolgáltatások megszervezése és biztosítás érdekében. 
Az Ajánlattevő által megküldött Felvilágosítás szerint Ajánlattevő (LV TEAM) az alábbi módon fogalmazza meg feladatát (1. oldal
utolsó bekezdés): „A közvetítő valójában nem nyújt szolgáltatást, így a megrendelő felé valójában csak közvetíti a szolgáltatást. 
Viszont a közvetítés során a szolgáltatás nem változik, azaz változatlan formában kerül a megrendelőhöz. Lényegi elem viszont, 
hogy a közvetítő jogosult az árat meghatározni, tehát magasabb áron számlázhatja a megrendelő felé az általa közvetített 
szolgáltatást. Ezért vitathatatlan, hogy a közvetítő egy kényelmi pozícióba kerül, gyakorlatilag nem végez szolgáltatást csak 
közvetít, ugyanakkor bevétele keletkezik.” A Felvilágosításban megfogalmazottak aggodalomra adnak okot Ajánlatkérő számára, 
mert ez akkor azt jelentené, hogy a szálláshoz kapcsolódóan Ajánlattevő nem kíván eleget tenni a műszaki specifikációban 
foglaltaknak, tehát például a rendezvények tekintetében nem vállalja a megfelelő helyszín megtalálását és a szállás 
biztosításához szükséges előzetes egyeztetések megtételét a szállásadókkal. A Felvilágosításban megfogalmazottak alapján 
Ajánlatkérő nem tartja alátámasztottnak/biztosítottnak a műszaki leírásban előírt feltételek, feladatok teljeskörűen történő 
megvalósítását Ajánlattevő részéről. Az Oktatási Hivatal álláspontja, hogy az eljárásba beszerezni kívánt fő szolgáltatás, a 
közbeszerzési eljárás tárgyában is nevesített, catering szolgáltatás, melyhez kapcsolódóan járulékos szolgáltatásnak kell 
tekinteni a kapcsolódó szolgáltatásokat. A közbeszerzési eljárás tárgya: Catering és kapcs. szolg. EFOP-3.4.5 (OH 907). A 
catering szolgáltatás áfa kulcsa: 27% Az Oktatási Hivatal komplex rendezvényeket kíván megrendelni, ebben az esetben azt 
egységes (de komplex, azaz több összetevőből álló) szolgáltatásnak kell tekinteni és ily módon a fő szolgáltatás áfa kulcsa 
alkalmazandó minden tétel esetében. Ezen esetben a fő- és mellékszolgáltatás, illetve egy szolgáltatás komplex szolgáltatásként 
való megítélése az eldöntendő. Egy adott szolgáltatást akkor kell a fő szolgáltatáshoz kapcsolódó, járulékos szolgáltatásnak 
tekinteni, ha nem önálló célként jelenik meg az ügyfelek számára, hanem arra szolgál, hogy a szolgáltatásnyújtó fő szolgáltatását
, a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni. Ha egy rendezvényszervezést, mint komplex szolgáltatást rendelnek 
meg az adóalanytól, akkor nem alkalmazható a részelemekre sem a szálláshely, sem az étkezés kedvezményes kulcsa. 
Ajánlattevő indoklását Ajánlatkérő fentiekre figyelemmel nem fogadja el.   Fentiekre tekintettel az LV-Team Kft. ajánlattevő 
ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
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ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e
) pontja, valamint a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.
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A Sensation Event&Congress Kft., Budapest Party Service Kft. közös ajánlattevők a 2018. november 26. napján kelt "Felkérés ajánlat 
további fenntartására (II.)" tárgyú felkérésre nyilatkozatot nem nyújtottak be, erre tekintettel - figyelembe véve a felkérésben 
foglaltakat - ajánlatkérő úgy tekintette, hogy nem járultak hozzá az ajánlati kötöttség további meghosszabbításához és ajánlatukat nem
kívánták fenntartani.
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