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-

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:

2019.05.13

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

Promóciós eszközök beszerzése az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt keretében Tervezetten 26673 db 
promóciós eszköz beszerzése Az Európai Unió által finanszírozott EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt 
munkájának és a nyilvánosság biztosításának kötelezően előírt elemei azok a rendszeresen sorra kerülő szakmai megbeszélések, 
konferenciák, workshopok, ahol a résztvevők számára a közvetlen munkavégzést megkönnyítő tájékoztató és munkavégzést segítő 
eszközök mellett a projekt folyamatára emlékeztető promóciós ajándékok kiosztására is sor kerül. A feladat tartalmazza: - Tájékoztató 
eszközök: a munkafolyamat előre haladásához szükséges információkat nyomtatott vagy elektronikus formában tartalmazó eszközök. - 
Munkavégzést segítő eszközök: a rendezvények résztvevői számára kiosztásra kerülő eszközök (pendrive, táskatartó, névjegytartó, 
powerbank, toll, stb.) - Promóciós ajándéktárgyak: a projekthez való kötődést erősítő, a projektet népszerűsítő ajándéktárgyak. A 
feladat tartalmazza a látványterv elkészítését, a logózást, kivitelezést, logisztikai feladatokat és a kiszállítást is, a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki specifikációban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Promóciós eszközök beszerzése OH EFOP315 (1117)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Súlyszám; Balázs-Diák Kft. ajánlattevő megajánlása; Pont; Pont x súlyszám: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó 
HUF); 90; 103 924 Ft; 76,53; 6887,61. 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az 
előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 
hónap); 10; 36; 100,00; 1000. Összpontszám: 7 887,61.

Szöveges értékelés:

7887.61Balázs-Diák Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata 
a legkedvezőbb. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 79 532 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember 
többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 62

23850727243REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság, 1097 Budapest, Gubacsi Út 61

Ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes, azonban ajánlattevő nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 98 802 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész 
hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36

24710239241MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft., 1033 Budapest, Szentendrei Út 95.

Ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes, azonban ajánlattevő nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 1. 
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 103 924 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész 
hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36

13446976241Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/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:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 79 532 Ft 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 
1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36. 
REKLÁMAJÁNDÉK.HU Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak az igazolási szakaszban is, nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, a szerződés teljesítésére alkalmas – érvényes és
a legkedvezőbb.

23850727243REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság, 1097 Budapest, Gubacsi Út 61

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési részszempontok; Súlyszám; Az értékelés módszere: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF); 90; Fordított arányosítás. 2. 
M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
); 10; Egyenes arányosítás. 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 útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése. A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. bb) pontja szerinti egyenes 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában 
kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 1. értékelési részszempont esetén: Ajánlatkérő a fordított arányosítás 
módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. értékelési részszempont esetén: Ajánlatkérő az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza az alábbi képlet alapján: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati 
tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /36 hónap 
többlet tapasztalat időtartama/, úgy abban az esetben is 36 hónap megajánlással számol ajánlatkérő) Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ajánlatkérő az adott részszempontra adott pontok számát megszorozza a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege 
adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a 
legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés).

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:

Súlyszám; REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő megajánlása; Pont; Pont x 
súlyszám: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF); 90; 79 532 Ft; 100,00; 9000,00; 2. M.2. alkalmassági 
feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (
hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap); 10; 36; 100,00; 1000,00. Összpontszám: 10 
000,00

Szöveges értékelés:

10000.00REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság

Súlyszám; MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. ajánlattevő megajánlása; Pont; Pont x súlyszám: 
1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF); 90; 98 802 Ft; 80,50; 7244,67; 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti 
szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 36 hónap); 10; 36; 100,00; 1000,00. Összpontszám: 8 244,67

Szöveges értékelés:

8244.67MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánította ajánlattevő ajánlatát az alábbi 
részletes indokokra figyelemmel: Ajánlatkérő 2019. június 28. napján a Kbt. 72. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
indokolás megadására hívta fel ajánlattevőt 2019. július 03. napja 16:00 órai határidővel. A Promotrade Reklám és Kereskedelmi 
Kft. ajánlattevő az indokolást határidőben benyújtotta, azonban további kiegészítő indokolás kérés vált szükségessé. Az 
ajánlatkérő 2019. július 25. napján a Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt a Kbt. 72. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint további kiegészítő indokolás kérés megadására hívta fel 2019. július 30. napja 16:00 órai teljesítési 
határidővel. A Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő az indokolást határidőben benyújtotta. Az árindoklásból és 
kiegészítő indokolásból kiderül, hogy ajánlattevő plüss játékmackó helyett kisebb méretű plüss macis kulcstartót ajánlott meg, 
amely nem feleltethető meg az Ajánlatkérő által támasztott műszaki elvárásoknak. Ajánlattevő az árindoklásában azt írja, 
helyettesítő termékként ajánlották meg a plüss macis kulcstartót. Ajánlatkérő a tárgyi termék vonatkozásában a kiírásban nem 
engedélyezte helyettesítő termékként kulcstartó megajánlását, kizárólag a méret vonatkozásában tett lehetővé ±15 %-os eltérést
. Az ajánlattevő indokolásában és kiegészítő indokolásában bemutatott plüss macis kulcstartó megnevezésű termék eltér a 
műszaki specifikációban kért Plüss játékmackó megnevezésű terméktől. A kiegészítő indoklás 5. oldalán csatolt dokumentum 
szerint a plüss macis kulcstartó mérete 5x9 CM, amely az Ajánlatkérő által lehetővé tett ±15 %-os eltérést meghaladja. 
Fentiekre figyelemmel az indokolás és a kiegészítő indokolás nem támasztja alá ajánlattevőnek a Plüss játékmackó megnevezésű 
termékre tett megajánlását, az e körben megadott nettó egységárakat. Fentiekre tekintettel az Promotrade Reklám és 
Kereskedelmi 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 alapján érvénytelen.

11767626213Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft., 2119 Pécel, Álmos vezér Utca 32.

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánította ajánlattevő ajánlatát az alábbi 
részletes indokokra figyelemmel: Ajánlatkérő 2019. június 28. napján hiánypótlásra, illetve felvilágosítás megadására hívta fel 
ajánlattevőt 2019. július 03. napja 16:00 órai határidővel. A PROMIX-GIFTS Marketing Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő 
a hiánypótlási felhívásban, illetve felvilágosítás kérésben foglaltaknak nem tett eleget, hiánypótlást, felvilágosítást nem nyújtott 
be. Fentiekre figyelemmel a PROMIX-GIFTS Marketing Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata továbbra is az alábbi 
hiányokban, illetve ellentmondásokban szenved: - Az ajánlat nem tartalmaz tartalomjegyzéket; hiánypótlást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll a hiány – formai hiány, érvénytelenséget nem eredményez. - A Nyilatkozat kizáró okokról tárgyú EKR űrlap 
nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás III.1.1) pontjában előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontjaiban szereplő 
kizáró okokat, ajánlattevő a nyilatkozat ezen részét üresen hagyta, azaz nem nyilatkozott arról, hogy ajánlattevő nem áll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a 
hiány. - A Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról tárgyú EKR űrlap nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás III.1.1) 
pontjában előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontjaiban szereplő kizáró okokat, ajánlattevő csupán arról 
nyilatkozott, hogy „nem vesz igénybe a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.” Az ajánlattevő által benyújtott 
Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró okokról tárgyú EKR űrlap nem tartalmazza az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy az 
ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, figyelemmel arra, hogy a nyilatkozat nem került kitöltésre, csak benyújtásra. Hiánypótlást nem 
nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány. - Ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be a dokumentációban előírtaknak 
megfelelően M.T önálló képviseletre jogosult ügyvezető aláírás-címpéldányát, aláírás mintáját; hiánypótlást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll a hiány. - Ajánlattevő az ajánlata részeként – a dokumentációban előírtak ellenére - nem nyújtotta be az 
ártáblázatot cégszerűen aláírva PDF formátumban, kizárólag szerkeszthető EXCEL formátumban nyújtotta be az ártáblázatot; 
hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány. - Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti 
kizáró okra vonatkozó nyilatkozat megtételére szolgáló EKR űrlapon M.T., H.R., tényleges tulajdonosokat tüntette fel. 
Ajánlattevő megadta a tulajdonosok állandó lakóhelyeit, azonban a cégkivonatban szereplő helyrajzi számok nem egyeznek meg 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat megtételére szolgáló EKR űrlapon 
megadott helyrajzi számokkal. Felvilágosítást, illetve hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás. - 
Ajánlattevő a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk alatt megjelölte M.T ügyvezető állandó lakóhelyét, azonban 
a házszám nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő helyrajzi számmal. Felvilágosítást, illetve hiánypótlást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll az ellentmondás. A PROMIX-GIFTS Marketing Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő továbbá az 
ajánlatkérő által előírt indokolást nem nyújtotta be, így nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsonynak 
minősül-e vagy sem. Fentiekre tekintettel az PROMIX-GIFTS Marketing Reklám és Kereskedelmi 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 alapján érvénytelen. 
A PROMIX-GIFTS Marketing Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő a II. számú ajánlat fenntartására vonatkozó felkérésre a 
határidő lejártáig nem nyilatkozott, melyre figyelemmel Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem járul hozzá az ajánlati kötöttség 
további meghosszabbításához és ajánlatát nem kívánja fenntartani, ezért az ajánlati kötöttség lejártának egyszer 
meghosszabbított időpontját követően az eljárás további részében az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

12288221243PROMIX-GIFTS Marketing Reklám és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű társaság, 1211 Budapest,
Corvin Utca 18-24

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:
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Érvényes, de az ajánlati kötöttség lejártának egyszer meghosszabbított időpontját követően az eljárás további részében figyelmen kívül
maradó ajánlat: Akta Média Kft. (115 Budapest, Kolozsvár Utca 51.) adószám: 25150267-2-42. Akta Média Kft. ajánlattevő ajánlata– 
tekintettel arra, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, ide nem értve az érvénytelenséget nem eredményező formai hiányosságot – 
érvényes, azonban ajánlattevő nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Tekintettel azonban arra, hogy az Akta Média Kft. 
ajánlattevő a II. számú ajánlat fenntartására vonatkozó felkérésre a határidő lejártáig nem nyilatkozott, melyre figyelemmel 
Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem járul hozzá az ajánlati kötöttség további meghosszabbításához és ajánlatát nem kívánja fenntartani, 
ezért az ajánlati kötöttség lejártának egyszer meghosszabbított időpontját követően az eljárás további részében az ajánlatát figyelmen 
kívül kell hagyni, ezért Ajánlatkérő ezen időpontot követően figyelmen kívül hagyta.
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