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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Oktatási HivatalAjánlatkérő 
neve:

Catering és rendezvényszervezési szolgáltatás az EFOP-3.10.1-17-2017-
00001 azonosító számú projektje keretében.

Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001111552018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Oktatási Hivatal EKRSZ_
59119304

Budapest HU110 1055

Szalay Utca 10-14.

Antoni Richárd

antoni.richard@oh.gov.hu +36 13742426

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
26039220

Budapest HU110 1036

Bécsi Út 57-59. I. em. 10.

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu



EKR001111552018

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:

2019.01.08

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

Catering és rendezvényszervezési szolgáltatás az EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosító számú projektje keretében. Tervezetten 215 
db rendezvény (nyitórendezvény és zárórendezvény, konferenciák, workshopok, találkozók, állásbörze, képzések, országjárás, 
szabadegyetem, csereprogram, előadások, versenyek, látogatások) 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

Catering és rendezvényszervezési szolgáltatás az EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosító számú projektje keretében.

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 Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 100,00 pont. Súlyszám 80, Összesen: 8000,00 pont 2. M.2. 
alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 
hónap, maximum 60 hónap): 100,00 pont Súlyszám 10, Összesen: 1000,00 pont 3. M.2. alkalmassági feltétel b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 
100,00 pont Súlyszám 10, Összesen: 1000,00 pont Az LV-Team Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték 
arány szempontnak megfelelő ajánlat.

Szöveges értékelés:

10000LV-Team Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő igazolta a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát, nem áll kizáró ok hatálya alatt és ajánlata érvényes. 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 187 058 775 Ft 2. M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember 
többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 60 hónap 3. M.2. alkalmassági feltétel b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 60 hónap

13044828209Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., 4029 Debrecen, Pacsirta Utca 12.

Ajánlattevő igazolta a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát, nem áll kizáró ok hatálya alatt és ajánlata érvényes. 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 169 977 040 Ft 2. M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember 
többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 90 hónap 3. M.2. alkalmassági feltétel b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 61 hónap

22704654241Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, Róbert Károly Körút 
96-100.

Ajánlattevő mind a nyilatkozati szakaszban mind ajánlatkérő 69.§ (4) bekezdés szerinti felkérésére az igazolási szakaszban 
igazolta a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát, nem áll kizáró ok hatálya alatt és ajánlata érvényes. 1. Összesített 
nettó ajánlati ár (nettó HUF): 117 439 160 Ft 2. M.2. alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (
hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 60 hónap 3. M.2. alkalmassági feltétel b) pontja szerinti 
szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 60 hónap

11689849211LV-Team Kft., 2500 Esztergom, Báthori Utca 4/A.

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

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



EKR001111552018

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:

M.1. alkalmassági feltétel 1 db min. 20 fős (min. 20 fő részére catering és kapcsolódó szolgáltatások) külföldön zajlott 
rendezvény szerv. és lebonyolítására von. referencia

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:

Az LV-Team 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): 117 439 160 Ft

11689849211LV-Team Kft., 2500 Esztergom, Báthori Utca 4/A.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: 
az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében 
azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.Az 1. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési részszempont 
esetén egyenes arányosítás.

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:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 62,78 pont. Súlyszám 80, Összesen: 5022,56 pont 2. M.2. 
alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 
hónap, maximum 60 hónap): 100,00 pont Súlyszám 10, Összesen: 1000,00 pont 3. M.2. alkalmassági feltétel b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 
100,00 pont Súlyszám 10, Összesen: 1000,00 pont

Szöveges értékelés:

7022.56Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 69,09 pont. Súlyszám 80, Összesen: 5527,30 pont 2. M.2. 
alkalmassági feltétel a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 
hónap, maximum 60 hónap): 100,00 pont Súlyszám 10, Összesen: 1000,00 pont 3. M.2. alkalmassági feltétel b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap): 
100,00 pont Súlyszám 10, Összesen: 1000,00 pont

Szöveges értékelés:

7527.30Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság

Alk. ig. szervezet: külföldi rendezvényszervezési feladatok Még nem ismert AV: helyszín, szállás biztosítása, catering biztosítása, 
rendezvény személyzet, rendezvény eszközök rendezvénytechnikai eszközök biztosítása, orvosi ügyelet, bizt. szolgálat,fotós

Event & More Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Bp., Csetneki u. 11. fszt. 1.)adószám: 1276785-2-43
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az Európa Conference Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt
. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 20.§ (5) bekezdése alapján 
érvénytelen. Érvénytelenség indokai: Az Európa Conference Kft. ajánlattevő az előírt hiánypótlást és felvilágosítást nem 
nyújtotta be, a számítási hiba javítását nem teljesítette, illetve az előírt árindokolást nem nyújtotta be, ezért ajánlatuk továbbra is
az alábbi hiányosságokban, ellentmondásokban szenved: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 20.§ (5) bekezdése
szerinti érvénytelenségi ok: • az előírt számítási hibát az ajánlattevő nem javította, így az ajánlata a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet (EKR rendelet) 20.§ (5) bekezdése alapján érvénytelen; Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okok: •
ajánlata nem tartalmazza a dokumentáció 3.7. pontjában előírt nyilatkozatot a kizáró okokra vonatkozóan; • továbbra is 
ellentmondást tartalmaz atekintetben, hogy a dokumentáció 3.13. pontja szerinti „Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról” 2019. 
január 31.-i keltezésű, ajánlatkérő azonban csak ezt követően küldte meg a 3. és 4. sz. kiegészítő tájékoztatásra adott válaszát; • 
ajánlattevő nem a végleges ártáblázatot nyújtotta be, így ajánlata nem tartalmazza az alábbi tételeket: 1.6.-os tételnél az új tábla 
szerint belefoglalt „Ingyenes parkolóhely biztosítása legalább 3 autó részére.” 1.7.-es tételnél az új tábla szerint belefoglalt „
Ingyenes parkolóhely biztosítása legalább 3 autó részére.” 1.9.-es tételnél az új tábla szerint belefoglalt „Ingyenes parkolóhely 
biztosítása legalább 3 autó részére.” 1.10.-es tételnél az új tábla szerint belefoglalt „Ingyenes parkolóhely biztosítása legalább 3 
autó részére.” 1.16.-os tételnél a hangosítás pont 1.17.-es tételnél a hangosítás pont 1.19.-es tételnél a hangosítás pont 1.20.-as 
tételnél a hangosítás pont 1.21.-es tételnél a hangosítás pont 1.23.-as tételnél az új tábla szerint belefoglalt „Ingyenes 
parkolóhely biztosítása legalább 3 autó részére.” 1.25.-ös tételnél a hangosítás pont 1.26.- os tételnél a hangosítás pont; • 
figyelemmel arra, hogy árindokolást nem nyújtott be nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsony-e. • Az 
ajánlatba csatolt árazott táblázat 1.6. és 1.7. sorában (31. oldal), a „Bruttó egységár” oszlopban a PDF dokumentumban 78.200 
Ft olvasható, az excel táblában ugyanezen oszlopban 76.200 Ft, amely a helyes összeg, az ellentmondás továbbra is fennáll.

24085537242EURÓPA Conference Konferencia- és Rendezvényszervező Kft, 1088 Budapest, József Körút 2. IV. 
em 1.

A KEIOK Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e
) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 20.§ (5) bekezdése alapján érvénytelen. A KEIOK Kft. 
ajánlattevő az előírt hiánypótlást és felvilágosítást nem nyújtotta be, a számítási hiba javítását nem teljesítette, ezért ajánlatuk 
továbbra is az alábbi hiányosságokban, ellentmondásokban szenved: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 20.§ (5
) bekezdése szerinti érvénytelenségi ok • az előírt számítási hibát az ajánlattevő nem javította, így az ajánlata a 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 20.§ (5) bekezdése alapján érvénytelen; Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
érvénytelenségi okok: • az ajánlatba csatolt, a dokumentáció 3.3. pontjában előírt nyilatkozat nem tartalmaz arra vonatkozóan 
információt, hogy közös ajánlattétel van-e vagy sincs; • ajánlattevő nem nyújtotta be az üzleti titokról szóló nyilatkozatát a 
közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet 3.14. pontjában ajánlatkérő által előírtak ellenére; • ajánlattevő által 
benyújtott ártábla „H” oszlopában (Bruttó egységár) a hiánypótlási felhívás I.3. pontjában rögzített sorok tekintetében továbbra 
is helytelen összeg szerepel; • továbbra is tisztázatlan az ajánlatban, hogy 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.

13320047243Keiok Kft, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

A Prestige Event Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt
. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen. Érvénytelenség indokai: Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okok: A Prestige Event Kft. ajánlattevő az előírt hiánypótlást és felvilágosítást nem 
nyújtotta be, ezért ajánlatuk továbbra is az alábbi hiányosságokban, ellentmondásokban szenved: • az ajánlatba csatolt, a 
dokumentáció 3.3. pontjában előírt nyilatkozat nem tartalmaz arra vonatkozóan információt, hogy közös ajánlattétel van-e vagy 
sincs; • az ajánlatba nem került benyújtásra az ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása 
fejezet 3.10. pontjában előírtak ellenére; • a közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet 3.20. pontjában 
ajánlatkérő előírt „Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről” tárgyú dokumentum mind a 2., mind a 3. értékelési 
szempontra bemutatott szakember vonatkozásában nem tartalmaz összefoglaló ismertetést. • Ajánlattevő az ártáblázatot 
kizárólag szerkeszthető excel formátumban csatolta, aláírva, aláírt PDF formátumban nem. • továbbra is tisztázatlan az 
ajánlatban, hogy 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; • továbbra is tisztázatlan, hogy az ártáblázat 5.2. és 5.3. 
pontjában miért számolta ajánlattevő 0%-os ÁFA tartalommal a szokásos 27% helyett. Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja szerinti 
érvénytelenségi ok: • Az alábbi sorokban lépi túl a közbeszerzési dokumentumban feltüntetett bruttó szállásköltségre vonatkozó 
előírásait: 2.1+ 2.2.; 2.3+2.4.;2.5 + 2.6.;2.7 + 2.8; 2.9+2.10, 2.11+2.12; 2.15; 2.15 +2.16, 2.17; 2.17 +2.18; 2.19; 2.19 + 2.20; 
2.21; 2.21 + 2.22; 2.23; 2.23 +2.24; 2.27; 2.28. Erre figyelemmel nem felel meg a dokumentáció 3.21. pontjában rögzítetteknek.

13439114241Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Váci Út 152-156
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VI.1.10) További információk:
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