ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000411622019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Rendezvényszervezés_EFOP-1.5.3.

Ajánlatkérő
neve:

Tarnalelesz Községi Önkormányzat

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Tarnalelesz Községi Önkormányzat

EKRSZ_
91968722

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tarnalelesz

Postai irányítószám:

3258

Ország:

Magyarország

Fedémesi Út 8

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

NUTS-kód:

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Erdőkövesd Községi Önkormányzata

EKRSZ_
84202505

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Erdőkövesd

NUTS-kód:

HU312

Egyéb cím adatok:

II. Rákóczi F. Út 39.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

polyak.csaba@kozber.hu

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR000411622019

Postai irányítószám:

Polyák
Telefon:

3252

Ország:

Csaba
+36 202312982

Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Fedémes Községi Önkormányzat

EKRSZ_
61507364

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Fedémes

Postai irányítószám:

3255

Ország:

Magyarország

Petőfi Út 117

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

NUTS-kód:

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Ivád Község Önkormányzata

EKRSZ_
52650813

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Ivád

HU312

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Dózsa György Út 2.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

3248

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Kisfüzes Község Önkormányzata

EKRSZ_
25788817

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kisfüzes

HU312

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Szabadság Tér 2.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

3256

Ország:

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Nem

Pétervására Város Önkormányzata

Postai cím:

EKR000411622019

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
97679435

Magyarország

Város:

Pétervására

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

3250

Ország:

Magyarország

Szabadság Tér 1.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Szentdomonkos Községi Önkormányzat

EKRSZ_
67342695

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szentdomonkos NUTS-kód:

HU312

Egyéb cím adatok:

Szabadság Út 48

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

3259

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Váraszó Község Önkormányzata

EKRSZ_
94150724

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Váraszó

HU312

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Rákóczi Út 1.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Polyák

polyak.csaba@kozber.hu

Telefon:

3254

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 202312982

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Tarnalelesz Községi Önkormányzat

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
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Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
79952000-2

Rendezvényszervezés_EFOP-1.5.3.

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00088. kódszámú pályázat keretében, az alábbiak
szerint: 1. rész: Kultúrális programok: 1.Kulturális és hagyományőrző programok, 2.Műveltségformáló és készségfejlesztő programok
fiataloknak, 3.Közösségfejlesztő információs nap, 4.A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és
partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése, 5.Innovatív előadások, 6.Eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvények. A
rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan: 1002 fő 2. rész: Egészség programok: 1.Család és gyermekjóléti szolgálatokat
támogató programok, 2. Egészség- és sportnap. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 900 fő. 3. rész: Egyéb
programok: 1.Toborzás, 2.Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok, 3.Fiatalok közösségépítése - "Hogyan tovább?", 4.
Közszolgáltatási nyílt nap, 5.Közlekedési kerekasztal. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 454 fő. A megadott
létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2020.03.31

Valamennyi rész esetében:Tarnalelesz, Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Ivád,
Fedémes, Kisfüzes.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

EKR000411622019

1 - 1. rész: Kultúrális programok

HU312 Heves

Tarnalelesz, Pétervásásra, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes, Kisfüzes

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00088 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. Kulturális és hagyományőrző programok (Tarnalelesz, Pétervására,Erdőkövesd,Váraszó,Szentdomonkos,Ivád,Fedémes,Kisfüzes):
alkalmak száma: 1; bevonandó személyek min. száma (Tarnalelesz, Pétervására): 120 fő, bevonandó személyek min. száma (
Erdőkövesd): 40 fő, bevonandó személyek min. száma (Váraszó,Szentdomonkos,Ivád,Fedémes): 28 fő, bevonandó személyek min.
száma (Kisfüzes): 8 fő; 2. Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak (Tarnalelesz, Pétervására,Erdőkövesd,Váraszó,
Szentdomonkos,Ivád,Fedémes,Kisfüzes): alkalmak száma: 1; bevonandó személyek min. száma (Tarnalelesz,Pétervására): 15 fő,
bevonandó személyek min. száma (Erdőkövesd): 5 fő, bevonandó személyek min. száma (Váraszó,Szentdomonkos,Ivád,Fedémes): 4 fő,
bevonandó személyek min. száma (Kisfüzes): 1 fő; 3. Közösségfejlesztő információs nap (Tarnalelesz, Pétervására,Erdőkövesd,Váraszó,
Szentdomonkos,Ivád,Fedémes,Kisfüzes): alkalmak száma:1; bevonandó személyek min. száma (Tarnalelesz, Pétervására): 90 fő, (
Erdőkövesd): bevonandó személyek min. száma: 30 fő, (Váraszó,Szentdomonkos,Ivád,Fedémes): bevonandó személyek min. száma: 21
fő, (Kisfüzes): bevonandó személyek min. száma: 6 fő; 4. A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és
partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése (Tarnalelesz, Pétervására, Erdőkövesd, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes): alkalmak
száma: 1; (Tarnalelesz): bevonandó személyek min. száma 30 fő, (Pétervására): bevonandó személyek min. száma: 15 fő, (Erdőkövesd):
bevonandó személyek min. száma: 10 fő, (Szentdomonkos,Ivád,Fedémes): bevonandó személyek min. száma: 5 fő; 5. Innovatív
előadások (Erdőkövesd, Ivád): alkalmak száma: 1, (Erdőkövesd): bevonandó személyek min. száma: 30 fő, (Ivád): bevonandó személyek
min. száma: 30 fő; 6. Eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvények (Tarnalelesz): alkalmak száma: 2, bevonandó személyek min.
száma: 60 fő. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan: 1002 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő
tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat. Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban
előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai
eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések
és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ajándéktárgyak biztosítása, a
rendezvények promótálása az adott rendezvény időpontja előtt legalább 2 héttel, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt
követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása illetve az 1. (Kulturális és hagyományőrző programok), a 3. (Közösségfejlesztő
információs nap) és a 6. (Eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvények) rendezvények esetében külső, szabadtéri helyszínt kell
választani, de a szervezés során, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére. A
részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott
20
szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban
(min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)

80

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

9

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

EKR000411622019

vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00088

II.2.13) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 9 hónap az EKR rendszer sajátossága
miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.03.31.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 2. rész: Egészség programok

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

Tarnalelesz, Pétervásásra, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes, Kisfüzes

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00088 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. Család és gyermekjóléti szolgálatokat támogató programok (Pétervására): alkalmak száma: 1; bevonandó személyek min. száma:
400 fő ; 2. Egészség- és sportnap (Tarnalelesz, Pétervásásra, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes, Kisfüzes):
alkalmak száma: 1, (Tarnalelesz, Pétervásásra): bevonandó személyek min. száma: 137 fő, (Erdőkövesd): bevonandó személyek min.
száma: 88 fő, (Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes): bevonandó személyek min. száma: 32 fő, (Kisfüzes): bevonandó személyek
min. száma: 10 fő. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 900 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek,
ajánlatkérő tájékoztató jelleggel adat meg ezeket az adatokat. Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a
dokumentációban előírtak szerint teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges
technikai eszközök és személyi feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági
bejelentések és engedélyek beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ajándéktárgyak
biztosítása, a rendezvények promótálása az adott rendezvény időpontja előtt legalább 2 héttel, ellátás és catering biztosítása, a
rendezvényt követően a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása, illetve 1. (Család és gyermekjóléti szolgálatokat támogató
programok) illetve 2. (Egészség- és sportnap) rendezvények esetében külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés során,
meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, rossz időjárás esetére. A részletes feladatleírást a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés
2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott
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Súlyszám / Jelentőség
20

szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban
(min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)

80

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
9

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00088

II.2.13) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 9 hónap az EKR rendszer sajátossága
miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.03.31.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves
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3 - 3. rész: Egyéb programok

Tarnalelesz, Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes, Kisfüzes

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00088 kódszámú pályázat keretében, az alábbiak szerint
1. Toborzás (Tarnalelesz, Pétervásásra): alkalmak száma: 1 alkalom; (Tarnalelesz): bevonandó személyek min. száma: 50 fő, (
Pétervására): bevonandó személyek min. száma 50 fő; 2. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok (Tarnalelesz,
Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes): alkalmak száma: összesen 14 alkalom(tábor) (településenként
megbontva lásd az egyes településeknél részletezettek szerint) (Tarnalelesz,Pétervására): alkalmak száma: településenként 4 alkalom(
tábor), bevonandó személyek min. száma: településenként 10 fő, (Erdőkövesd): alkalmak száma: 2 alkalom(tábor), bevonandó
személyek száma: 10 fő, (Váraszó, Szentdomonkos, Ivád, Fedémes): alkalmak száma: településenként 1 alkalom(tábor), bevonandó
személyek száma: 10 fő; 3. Fiatalok közösségépítése - "Hogyan tovább?" (Tarnalelesz, Pétervására): alkalmak száma: településenként 2
alkalom, bevonandó személyek száma: alkalmanként 15 fő, (Erdőkövesd): alkalmak száma: 2 alkalom, bevonandó személyek száma:
alkalmanként 5 fő (Váraszó,Szentdomonkos,Ivád,Fedémes): alkalmak száma: településenként 2; bevonandó személyek száma:
alkalmanként 4 fő, (Kisfüzes): alkalmak száma: 2 alkalom bevonandó személyek száma: alkalmanként 1 fő, 4. Közszolgáltatási nyílt nap
(Pétervására): alkalmak száma: 1, bevonandó személyek száma: 50 fő; 5. Közlekedési kerekasztal (Tarnalelesz, Pétervására) alkalmak
száma: településenként 2 alkalom; (Tarnalelesz): bevonandó személyek száma: 15 fő, (Tarnalelesz): bevonandó személyek száma: 15 fő
. A rendezvényeken résztvevők összlétszáma várhatóan 454 fő. A megadott létszámadatok becsült értékek, ajánlatkérő tájékoztató
jelleggel adat meg ezeket az adatokat. Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az adott rendezvénynél a dokumentációban előírtak szerint
teljeskörű rendezvényszervezési feladatok és kapcsolódó feladatok ellátása, kifejezetten: a szükséges technikai eszközök és személyi
feltételek biztosítása, fellépők, előadók, műsorvezetők biztosítása, dokumentálás, előzetes hatósági bejelentések és engedélyek
beszerzése, szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése a jogdíjak megfizetése mellett, ajándéktárgyak biztosítása, a rendezvények
promótálása az adott rendezvény időpontja előtt legalább 2 héttel, ellátás és catering biztosítása, a rendezvényt követően a helyszín
rendbetétele, a hulladék elszállítása. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A felhívás M2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott
20
szakember rendezvényszervezési szakmai gyakorlatának időtartama hónapokban
(min. 0 hó, max. 48 hó) egész hónapban megadva

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)

80

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

9

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

EKR000411622019

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00088

II.2.13) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban. A felhívás II.2.7) pontban feltüntetett 9 hónap az EKR rendszer sajátossága
miatt került kitöltésre, azzal, hogy a teljesítés határideje: 2020.03.31.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel
szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be [Kbt. 74. § (1)]. A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok hiányának igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése irányadó. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (
1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az
ajánlattevő nyilatkozata amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását
tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében EKR űrlap) A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerint a gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott
formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk
továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat. Az
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő
a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdés). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ára tekintettel
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ezen nyilatkozat az EKR-ben, űrlapon
teljesítendő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

EKR000411622019

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1./ Előzetes igazolási mód (az ajánlatban benyújtandó iratok): Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, a teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-nak megfelelően igazolva - az
eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, a Korm.r. 22. § (2) bek.-re figyelemmel, az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza
legalább a következő adatokat: teljesítés helye, kezdő-befejező időpontja (év/hó/nap), szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint
a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, szolgáltatás tárgya, mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan
részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), nyilatkozat
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3a) a) bekezdésére. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek elegendő a magasabb összegű
referenciaértéket igazolnia. A referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek
esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott,
előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §] Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a
(11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. Az M.1.) pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást
, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10)
bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. (Folyt. az alkalmassági minimumkövetelmény rovatban)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszaszámított három évben (
36 hónapban) teljesített összesen legalább 1 darab, az 1. ajánlati rész esetében 700 fős, a 2. ajánlati rész esetében 630 fős, a 3.
ajánlati rész esetében 300 fős rendezvény megszervezésére (szervezés és lebonyolítás) vonatkozó, szerződésszerűen és az
előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, mely referencia catering feladatok ellátását is magába foglalja. M2.) Valamennyi
ajánlati rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő OKJ 51 345 01 kulturális rendezvényszervező és/
vagy OKJ 52 345 07 Rendezvényszervező és/vagy OKJ 62 345 01 Közművelődési szakember 1. és/vagy felsőfokú művelődésszervező
szakemberrel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont
folytatása: M2./ Előzetes igazolási mód (az ajánlatban benyújtandó iratok): Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, a teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Utólagos igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Az ajánlattevők az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: Azon a
szakembernek (szervezetnek) a megnevezését, akik a felhívás III.1.3. M2.) pontjában előírt alkalmassági követelmények igazolásaként
bemutat, valamint csatolják a szakemberek tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló iratokat, az alábbiak
szerint: - a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza, amely
tartalmazza a szakember vonatkozásában a munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap
pontossággal. Csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal: - a szakember neve, címe
, - a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba
történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó)
megállapítható legyen, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a
teljesítésben, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná. A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos
időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie
az előírt alkalmassági követelmények teljesülése, és az M2.) alkalmassági követelmény kapcsán a II.2.5. pontban meghatározott
értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ugyanaz a szakember több / valamennyi részben is jelölhető.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők
figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdés rendelkezéseire.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a
Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolg. összege 100,000000%-ban az EFOP-1.5.3-16-2017-00088. számú projektből kerül kifizetésre. Finanszírozás módja:
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utófinanszírozás. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni. AK előleget nem biztosít, ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az AK a megbízási díjat az egyes rendezvények lebonyolítását
követően – az AK képviselője által igazolt - szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdés rendelkezései szerint,
a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bek. b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt
szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bekezdésével
összhangban. Amennyiben AK a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a nyertes AT a Ptk. 6:155. § (1) bek-e szerinti késedelmi
kamatra tarthat igényt. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.05.10

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
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2019.05.10

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Az Ajánlatkérő (AK) előírja, hogy Ajánlattevők (AT) az ajánlat részét képező dokumentumokat (dok) pdf. formátumú fájlban
készítsék el. 2. A kommunikáció az e-Kr., és a Kbt. 40-41.§-a alapján az EKR-ben történik. 3. Az ajánlat részeként benyújtandó: Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek. szerint, - Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; - Kbt. 66.§ (2) bek.
szerinti nyilatkozat; - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; - adott
esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint; - a Kbt. 44. §
szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint; - 321/2015.(X.30.
) Korm.r. 13.§-a szerinti dok.ok, illetve nemleges nyilatkozat; - aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill.
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; szakmai ajánlat:1.árrészletező táblázat (a feltüntetett
ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot a kiadott minta (beárazása) szerint; 2. nyilatkozat a szakemberek szerződés
teljesítésébe történő bevonásáról(ajánlati részenként külön-külön). 4. Az eljárással kapcs. határidőkre a közép-európai idő az
irányadó. 5. Ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 naptári nap. 6. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a
minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbb. 7. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt. 8. Ajánlatkérő nem
alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 9. Kieg táj: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint. 10. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és
árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. AK nem rendel el újabb hp-t arra vonatkozóan, ha a hp-sal az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az eljárásba, és e GSZre tekintettel lenne szükséges az újabb hp. 11. Jelen
ajánlati felhívásban, valamint a kd-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és kapcs. végrehajtási rend.i az irányadóak,
figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. előírásaira. 12. Az EKR-ben továbbított dok.kal, az EKR-ben elektr.úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatk-kal
kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak. 13. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig
rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartamára szóló, az 1. rész esetében legalább 7.000.000.- HUF/káresemény és legalább
3.500.000.- HUF/év, a 3.rész esetében legalább 5.000.000.- HUF/káresemény és legalább 2.500.000.- HUF/év mértékéig terjedő
szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül. Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek elegendő a magasabb összegű
felelősségbiztosítást igazolnia. 14. Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az
eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek kifejtésre! 15. FAKSZ: Dr. Polyák Csaba (lajstromszám: 00225) telefon: +36 202312982, e-mail cím: polyak.csaba@
kozber.hu

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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