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I. szakasz: Ajánlatkérő
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

Az Európai Unió által finanszírozott eTwinning 2019-2022 Program keretében 2021. és 2022. év folyamán tervezetten az alábbi 
rendezvények megszervezésére kerül sor: 
1.        30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 
2.        50 órás akkreditált pedagógus továbbképzés  
3.        eTwinning Verseny és Gyermeknap 
4.        eTwinning Nagykövet tréning 
A beszerzési eljárás tárgya az ezen rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása 
az Oktatási Hivatal szakmai munkatársai irányításával. Az Oktatási Hivatal erre tekintettel rendezvényszervezői keretszerződést kíván 
kötni a nyertes Ajánlattevővel, amely keretszerződés alapján eseti megrendelésekkel biztosítja a megfelelő színvonalú 
rendezvényeket, a rendezvények lebonyolításához a catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosítását. A keretszerződés 
magában foglalja a rendezvényekhez kapcsolódó helyszín, catering, rendezvénytechnika és egyéb kiegészítő eszközök, személyzet és 
szolgáltatások biztosítását, szervezését is.  
A feladat tartalmazza:  
•        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 
helyszínén vagy helyszínétől nem messze úgy, hogy a helyszínek közötti távolság gyalogosan vagy tömegközlekedéssel is könnyen 
bejárható legyen. Szükség esetén a résztvevők szállítása a rendezvény és a szálláshely között.   
•        A rendezvény kapcsán felmerülő catering szolgáltatások keretében az Ajánlatkérő vagy a nyertes Ajánlattevő által biztosított 
helyszínen igény szerinti catering szolgáltatás biztosítását: étkezés, a tálaláshoz és felszolgáláshoz szükséges kellékek és a tálaláshoz 
szükséges asztalokat valamint az ezt végrehajtó megfelelő személyzet biztosítása. 
•        A rendezvény kapcsán felmerülő rendezvénytechnikai háttér biztosítását és működtetését. (A működtetéshez szükséges 
szakértő személyzet biztosítását.)  
•        Amennyiben szükséges, a rendezvények online lebonyolítása, technika biztosítása.  
•        Transzfer megszervezése oda-vissza, vidéki városokból Budapestre érkező gyermekcsoportok és kísérőik számára, valamint 
Budapesten belüli vagy Budapest környéki transzfereket is. 
 
Részletek a műszaki leírásban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

OH eTwinning rendezvény 2021-2022 (1469)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik része, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A BOOM Hypin Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 

14782714242BOOM Hypin Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1061 Budapest, Jókai Tér 8, 2/6

A Sensation Event&Congress Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata megfelelő a nyilatkozati szakaszban, ezért az érvényes. 
Ajánlat: 
1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF): 19 357 100 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap): 60 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap):60 

22704654241Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1012 Budapest, Attila 
Út 133. 3. em. 3a.

A Globál Konferencia Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerinti legkedvezőbb 
ajánlat, továbbá mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is, ezért érvényes. 
Ajánlat: 
1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF): 16 336 600 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap):        60 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap):        60 

25108923243Globál Konferencia Kft., Magyarország 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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

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:

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

141A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF) 
súlyszám: 80; pont: 7.79; súlyszám x pont= 622.86 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00 

Szöveges értékelés:

822.86Szféra-Tisza Kft.

1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF) 
súlyszám: 80; pont: 7.44; súlyszám x pont= 595.54 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00

Szöveges értékelés:

795.54BOOM Hypin Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF) 
súlyszám: 80; pont: 8.44; súlyszám x pont= 675.17 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00

Szöveges értékelés:

875.17Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF) 
súlyszám: 80; pont: 10.00; súlyszám x pont= 800.00 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00

Szöveges értékelés:

1000.00Globál Konferencia Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A SZFÉRA-TISZA Kulturális Szolgáltató Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, 
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata megfelelő a nyilatkozati szakaszban, ezért az 
érvényes. 
 
Ajánlat: 
1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF): 20 982 600 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap): 60 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap): 60 

11278786216Szféra-Tisza Kft., Magyarország 5000 Szolnok, Damjanich Utca 1.

felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata megfelelő a nyilatkozati szakaszban, ezért az érvényes. 
Ajánlat: 
1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF): 21 945 400 
2. M.2. alkalmassági feltétel a) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap): 60 
3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 60 hónap): 66 
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem releváns.

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Globál Konferencia Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerinti legkedvezőbb 
ajánlat, továbbá mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is, ezért érvényes. Alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Ajánlat: 
1. Összesített nettó ajánlati ár (képzett ár, nettó HUF): 16 336 600 
 
A felhívás II.2.13. pontjában rögzítésre került: 
„Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ártáblázatban feltüntetett 
szorzók meghatározására a várható, becsült mennyiségek alapján került sor. Az ártáblázatában ajánlattevő által megadott nettó 
egységárak és a szorzók szorzatának értékei, valamint az összesen (nettó Ft) sor (ártáblázat I32-es cella) egy képzett ár. 
Az ártáblázatban szereplő szorzók, a szorzat értékei és az összesen (nettó Ft) sor a bírálathoz szükségesek, azok nem szolgálnak 
alapjául semmilyen későbbi vállalkozói követelésnek. Ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal, az eseti megrendelésekben 
szereplő igényeket kéri teljesíteni az ártáblázatban megajánlott nettó egységáron, és kizárólag a jelen felhívásban és a 
szerződéstervezetben előre meghatározott keretösszeg erejéig.” 
A rendelkezésre álló nettó keretösszeg: 24.629.063,- (nettó forint), melytől ajánlatkérő legfeljebb -30%-al (azaz mínusz nettó 
7.388.719 Ft-tal, azaz mínusz bruttó 9.383.673 Ft-tal ) eltérhet. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára (nettó 17.240.344 Ft) vállal 
lehívási kötelezettséget. 
 

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

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. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3.értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú 
melléklet A. 1. a) pont ab) 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. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

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

3. M.2. alkalmassági feltétel b) pont szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
súlyszám: 10; pont: 10.00; súlyszám x pont= 100.00

catering, terem, szállítás, szállás.

Ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó.



EKR000699932021

Ajánlatkérő 2021. szeptember 03. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
2021. szeptember 10. napján 12:00 óra benyújtási határidővel. 

Érvénytelenség indoka:

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

Érvénytelenítés jogcíme:

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

Ajánlatkérő 2021. 09. 03. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2021. 09.10. 
napján 12:00 óra benyújtási határidővel. 
Ajánlattevő a hiánypótlását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: 
-        Az ajánlatban benyújtott alábbi nyilatkozatok nem felelnek meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak – azaz nem az 
eredeti dokumentum egyszerű másolati példánya került benyújtásra figyelemmel arra, hogy - tekintettel az aláírás kép 
formátumára - nem papír alapú dokumentum egyszerű másolati példánya került benyújtásra: Szakmai önéletrajz, rendelkezésre 
állási nyilatkozat – V.J. szakember 2. értékelési szempont tekintetében 
-        Ajánlattevő a benyújtott ajánlat részeként nem csatolta a tartalomjegyzéket. 
-        Ajánlattevő az ajánlata részeként csatolta az alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozatot (Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában – EKR űrlap). A nyilatkozatban feltüntetésre került, hogy „a Felhívás M.2. a) és M.2.b) 
pontban meghatározott szakemberek” tekintetében alvállalkozókat vesz igénybe, azonban a kapacitást biztosító szervezet 
bevonásáról szóló nyilatkozatban (Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában) nem kerültek feltüntetésre az 
alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozaton feltüntetett gazdasági szereplők annak ellenére, hogy ajánlattevő a nyilatkozaton 
feltüntette az alkalmassági követelményeket. 
-        Ajánlattevő benyújtotta a nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, melyen megjelölésre 
került, hogy alvállalkozókat kívánnak igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, és az alvállalkozók már ismertek (E.&M. Kft., 
illetve M.J. ev.), azonban a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” elnevezésű űrlapon az ismert alvállalkozóknak az 
adatai nem kerültek feltüntetésre. 
-        Ajánlattevő az ajánlata részeként nem nyújtotta be az alkalmasság igazolásához igénybe szervezetek részéről a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratokat. 
-        Ajánlattevő benyújtotta az ajánlata részeként a fenti „Nyilatkozat alkalmassági minimumkövetelményeknek való 
megfelelésről” tárgyú nyilatkozat, mind a két – M.1. és M.2. – alkalmassági követelmény vonatkozásában, azonban Ajánlattevő 
úgy nyilatkozott a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” tárgyú nyilatkozatban (EKR űrlap), hogy az M.1. 
szerinti alkalmassági követelmény igazolásához, továbbá a jelen hiánypótlási felhívás 3. pontjában foglaltakra figyelemmel az M.
2.a), és az M.2.b) pont tekintetében is – figyelemmel arra, hogy az alvállalkozók egyben kapacitást biztosító szervezetnek is 
minősülnek - kapacitást biztosító szervezetekre támaszkodik, azonban nem került benyújtásra a kapacitást biztosító szervezetek 
vonatkozásában a „Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről” tárgyú nyilatkozat. 
-        Ajánlattevő az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az E.&M. Kft., illetve M.J. ev. kapacitást biztosító szervezetek – egyben 
alvállalkozók - vonatkozásában az ajánlata részeként nem nyújtotta be. 
-        Ajánlattevő az ajánlata részeként nem nyújtotta be az E.&M. Kft., illetve M.J. ev. kapacitást biztosító szervezetek – egyben 
alvállalkozók vonatkozásában az érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatot (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. 
-        Ajánlattevő benyújtotta a 3. számú értékelési szempont tekintetében megajánlott szakember rendelkezésre állási 
nyilatkozatát, azonban azon nem a helyes értékelési szempont került feltüntetésre. 
-        -        Ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be a nyilatkozatát arról, hogy mely szakember adatait kívánja 
bemutatni a 3. számú értékelési részszempont körében. 
Folyt. További információkban.

Érvénytelenség indoka:

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

Érvénytelenítés jogcíme:

25826409213Redboxcom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2119 
Pécel, Boncsok Utca 23 Boncsok utca 23

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12. pont folytatása 
Redboxcom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  vonatkozásában folytatás: 
Ajánlatkérő az M.2.a) pont szerinti szakembernek legalább 1 fő, rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás
/koordinálásában, szolgáltatás végzésében legalább 2 éves (24 hónap) szakmai tapasztalattal bíró és vezető minőségben (vezetői 
minőség azt jelenti, hogy legalább 10 rendezvény és/vagy esemény szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy lebonyolításában 
vezetőként részt vett) részt vett szakembert várt el. 
Az ajánlatba a 2. értékelési szempontra bemutatott V.J. szakember szakmai önéletrajzában az alábbi szakmai tapasztalatok 
vonatkozásában ajánlatkérő nem tudja megállapítani, hogy azokat rendezvényszervezés és/vagy rendezvény lebonyolítás
/koordinálásában, szolgáltatás végzésében szerezte-e, figyelemmel arra, hogy ezzel kapcsolatban nem tartalmaz releváns információt: 
2016/07 – 2016/10        „Szabadságfesztivál” 
2017/04 – 2017/09        „Budafoki Pezsgő és Borfesztivál” 
2018/04 – 2018/09        „Budafoki Pezsgő és Borfesztivál” 
2019/07 – 2019/09        „Budafoki Pezsgő és Borfesztivál” 
2020/04-2020/08        Brain Bar 2020  
Az alábbi szakmai tapasztalatot ajánlatkérő nem tudja elfogadni, figyelemmel arra, hogy az esemény filmkészítésként valósult meg: 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.10.11Lejárata:2021.09.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt. ajánlattevő a hiánypótlását az előírt határidő lejártáig 
nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok továbbra is 
fennállnak az alábbiak szerint: 
-        Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtotta a „Kbt. 66. § (6) bek.” elnevezésű EKR űrlapot, azonban nem került 
feltüntetésre az ajánlat benyújtásakor adott esetben már ismert alvállalkozó(k) neve és címe, csupán a közbeszerzésnek azok a 
részei, amelyekkel összefüggésben alvállalkozókat kíván bevonni a teljesítésbe; 
-        Ajánlattevő benyújtotta a 2. értékelési szempont tekintetében megajánlott szakember szakmai önéletrajzát, illetve a 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, azonban azok nem kerültek aláírásra a szakember által (formai hiány). 
-        Ajánlattevő benyújtotta a 3. értékelési szempont tekintetében megajánlott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, 
azonban az nem került aláírásra a szakember által. (formai hiány). 
-        Az ajánlatba bemutatott F.Cs. technikus esetében nem a felhívásban előírt releváns tapasztalat került bemutatásra, 
kizárólag informatikusi szakmai tapasztalat. Mindezek alapján a megajánlott 60 hónap többletszakmai tapasztalat – az 
alkalmassági követelményre is figyelemmel - nem állapítható meg. 
Fentiekre tekintettel a DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt. 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. 

2021.09.29

2021.09.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

2020/02 – 2020/03        “MÁV - KISS vonatok átadó esemény“ 
Fentiek alapján ajánlatkérő összesen 59 hónap szakmai tapasztalatot tud megállapítani, amely – figyelemmel az alkalmassági 
követelményben elvárt 24 hónapot – nem támasztja alá a felolvasólapon megajánlott 44 hónap többletszakmai tapasztalatot. 
Ajánlatkérő 2021. szeptember 21. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2021. 
szeptember 23. napján 16:00 óra benyújtási határidővel. 
A Redboxcom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a hiánypótlását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel 
erre a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlatában – érvénytelenséget nem eredményező – formai hiány 
továbbra is fennáll az alábbiak szerint: 
-        az aláírt ártáblázat nem került benyújtásra. 
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