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Tájer - Szeged - Rendezvény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/81
Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások –
Általános közbeszerzés/2015 EUHL

Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.28.
Iktatószám: 7690/2022
CPV Kód: 79952000-2

Ajánlatkérő:
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit
Kft.

Teljesítés helye: HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Green Team Event & Marketing Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18457627206
Postai cím: Felső Tisza-Part 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcsné Kolonics Erika
Telefon: +36 62423638
E-mail: kolonicserika@ihrk.hu
Fax: +36 62423638
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ihrendezvenykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ihrendezvenykozpont.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása"

Hivatkozási szám: EKR000947752021
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Rövid meghatározás:
„Rendezvényszervezési feladatok ellátása a TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001 projekt keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 339763450 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása"

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
„A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívására benyújtott „A közösség ereje” című 
pályázata keretében rendezvénysorozat megvalósítása az alábbiak szerint:
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„Rendezvényszervezési feladatok ellátása a TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001 projekt keretében”
Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén 13 célterületen. 
0-50 fős rendezvények, zárt térben, változó helyszínnel, összesen 104 alkalom: 
 
3 alkalom x 13 helyszín – egészségügyi szűrővizsgálatok, prevenciós előadás sorozatok 
3 alkalom x 13 helyszín – Közösségi online médiakurzus 
2 alkalom x 13 helyszín – Nők a középpontba előadás sorozat 
50-100 fős rendezvények, közterületen vagy zárt térben, változó helyszínnel, összesen 156 alkalom 
4 alkalom x 13 helyszín – Szabadtéri Filmvetítés 
1 alkalom x 13 helyszín – humorista est 
1 alkalom x 13 helyszín – nőnapi rendezvény 
2 alkalom x 13 helyszín – környezetvédelmi rendezvény (szemétszedés) 
4 alkalom x 13 helyszín – Ünnepi készülődés (farsang, pünkösd, halloween, karácsony) 
 
100-500 fős rendezvények, közterületen, változó helyszínnel összesen78 alkalom 
1 alkalom x 13 helyszín – Családi Nap 
1 alkalom x 13 helyszín – Gasztró rendezvény 
1 alkalom x 13 helyszín – Gyereknap 
1 alkalom x 13 helyszín – Sportnap 
2 alkalom x 13 helyszín - Virágozzék Szeged - virágosztás 
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül csatolásra. 
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt
kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bek.)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001

II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített szerződés időtartama nem nyúlhat túl a projekt befejezési határidején, 
amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül, úgy a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam 
az irányadó a szerződés teljesítése során. A szerződés nem meghosszabbítható. 
A II.1.6) pont indokolása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé a részekre történő 
ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, 
összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak
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egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni. A
szerződés keretében elvégzendő feladatok további alrészletekre nem oszthatók. Az egyes
részfeladatok különböző szolgáltatók általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen
kivitelezhető, jelentős adminisztratív, számlázási, számviteli terheket róna nyertes ajánlattevőre. A
fentiek miatt a szolgáltatás részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag
észszerűtlen lenne, továbbá jelentős többlet költséget róna Ajánlatkérőre. 
Értékelési szempontok: 
- Ár – 1.) Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 80 
- Minőségi kritérium – 2.) Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott
szakember rendezvényigazgatóként vagy rendezvényigazgató-helyettesként szerzett szakmai
többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) / Súlyszám: 12 
- Minőségi kritérium – 3.) Az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott
szakember vezető rendezvényszervezőként szerzett szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap
– maximum 24 hónap) / Súlyszám: 8
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.

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

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

x Nyílt eljárás
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Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
A III.2.2) pont folytatása 
M/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ 
kapacitást biztosító szervezetnek nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
ismertetéséről. Szakember bemutatása során csatolandó dokumentumok: 
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt 
alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap; 
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy az 
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen 
megállapítható legyen, (a szakember munkáltatójának (ajánlat benyújtásának időpontjában) 
feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában; 
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok másolata; 
- szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 
M/2. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ 
kapacitást biztosító szervezetnek nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített legjelentősebb a jelen 
közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatásait: 
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; 
- az információt nyújtó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím); 
- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható); 
- a teljesítés helyét; 
- a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban] 
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelményeket és igazolási módjait a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: M/1.-M/2. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában a 
Kbt. 65. § § (7), (9) és (11) – (12), a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 22. § (5)



8

bekezdésében, 21/A. §-ban és 23. §-ban foglaltakra. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
M/1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem 
rendelkezik 
M/1.1. legalább 1 fő rendezvényigazgató. 
végzettség: felsőfokú végzettségű; 
tapasztalat: rendezvények és/vagy konferenciák megszervezése során legalább 24 hónap 
rendezvényigazgatóként és/vagy rendezvényigazgató-helyettesként szerzett olyan szakmai 
tapasztalat, amelynek során feladata volt, hogy a rendezvények megvalósítása során stratégiai 
döntéseket hozzon, vezetői szintű kapcsolatot tartson a megrendelővel, illetve stratégiai 
kérdésekben egyeztessen a megrendelővel, a rendezvény feladatainak elvégzését teljeskörűen 
összefogja, e feladatok tekintetében utasítási, ellenőrzési jogot gyakoroljon, teljesítést 
igazoljon. 
(rendezvényigazgató (helyettes) az a rendezvényszervező, akinek a feladata, hogy a 
rendezvények megvalósítása során stratégiai döntéseket hozzon, vezetői szintű kapcsolatot 
tartson a megrendelővel, illetve stratégiai kérdésekben egyeztessen a megrendelővel, a 
rendezvény feladatainak elvégzését teljeskörűen összefogja, e feladatok tekintetében utasítási, 
ellenőrzési jogot gyakoroljon, teljesítést igazoljon) 
M/1.2. legalább 1 fő vezető rendezvényszervező szakember. 
végzettség: felsőfokú rendezvényszervező és/vagy művelődésszervező vagy ezekkel 
egyenértékű (azaz művelődési szolgáltatások és/vagy rendezvények és/vagy konferenciák 
és/vagy közösségi programok szervezéséhez és/vagy kulturális szervezőmunka ellátásához 
szükséges) végzettség 
tapasztalat: rendezvények és/vagy konferenciák megszervezése során legalább 24 hónap vezető 
rendezvényszervezőként szerzett olyan szakmai tapasztalat, amelynek során feladata volt, hogy 
a rendezvények megvalósítását végző szakmai stáb, azaz a többi rendezvényszervező és/vagy 
asszisztens és/vagy ügyfélkapcsolati munkatárs napi munkáját operatívan irányítsa, összefogja, 
a napi feladatok végrehajtását ellenőrizze 
(vezető rendezvényszervező, akinek a feladata, hogy a rendezvények megvalósítását végző 
szakmai stáb, azaz a többi rendezvényszervező és/vagy asszisztens és/vagy ügyfélkapcsolati 
munkatárs napi munkáját operatívan irányítsa, összefogja, a napi feladatok végrehajtását 
ellenőrizze.) 
M/1. 3. legalább 1 fő rendezvényszervező asszisztens 
végzettség: rendezvényszervezői szakirányú kulturális rendezvényszervező OKJ 51345 01 
képzettséggel és/vagy művelődésszervező és/vagy andragógia vagy ezekkel egyenértékű (azaz 
konferenciaszervezési szolgáltatások és/vagy művelődési szolgáltatások és/vagy rendezvények 
és/vagy közösségi programok szervezéséhez és/vagy kulturális szervezőmunka ellátásához 
szükséges) képzettség; 
tapasztalat: rendelkezik legalább 12 hónap rendezvények és/vagy konferencia szervezésben 
szerzett asszisztensi tapasztalattal. 
(Ajánlatkérő a rendezvényasszisztencia alatt az alábbiakat érti: rendezvényekhez kapcsolódó 
adminisztrációs feladatok ellátása (pl jogdíjak kezelése, bejelentése, hatósági egyeztetés 
adminisztrálása, iktatási feladatok, postai feladatok, szerződések előkészítése) 
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt az egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti. 
Egyenértékűség bizonyítása AT kötelessége. 
Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető, a szakemberek között az átfedés nem
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megengedett. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi szakember esetében a párhuzamos időtartamú
tapasztalatokat, kizárólag egyszer veszi figyelembe. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy fenti M/1.1. és M/1.2 alpontokban bemutatott szakember
szakmai többlettapasztalata értékelésre kerül a közbeszerzési dokumentációban
meghatározottak szerint. 
folytatás az VI. 3.) pontban

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 248 - 657881
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/12 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el



10

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Green Team Event & Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22740821206
Postai cím: Szakolcai Utca 18
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: greenteamkft@gmail.com
Telefon: +36 302056677
Internetcím(ek): (URL) http://www.profirendezveny.hu/
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 339763450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
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A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- Savic Consulting Kft. (3531 Miskolc, Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3) (adószám: 23028746205)
- Green Team Event & Marketing Kft., (6723 Szeged, Szakolcai Utca 18.) (adószám: 22740821206)
- Tisza Expo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (6725 Szeged, Móra Utca 19) (adószám:
25381465206)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
(3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/22 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt
olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok
miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az
irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
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az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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