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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 62777271Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.nfp.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12390420Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 szemléletformálásKözbeszerzés 
tárgya:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000419352018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
46282392

Budapest HU110 1139

Pap Károly Utca 4-6.

Módos István

beszerzes@nfp.hu +36 12390420

http://www.nfp.hu

Igen

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás EKRSZ_
43929137

Szeged HU333 6728

Városgazda sor 1.

Botka László

kehop321@szkht.hu +36 62777270
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IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Grafikai elemek kialakítása arculati elemek kialakítása 1 alkalom plakát szórólap 1 alkalom roll up, és molino 1 alkalom honlap 1 
alkalom Mentorprogram "Felnőtt lakossági előadások, Elvárt létszám alkalmanként 40 fő" 15 alkalom "Mentorprogram” 2 alkalom 
plakát 60 db szórólap 2000 db "interaktív workshop" 4 alkalom "oktatási anyag" 500 db online oktatási anyagok kiküldése 8 db Média 
"közösségi oldal" 60 alkalom "honlap" 1 db radió spot 120 alkalom online hírlevél kiküldése 8 alkalom kisfilm 3 db kisfilm irodai 
szelektív gyűjtés praktikák 1 db "PR cikk" 4 alkalom Rendezvények szervezése, általános ismeretterjesztés mobil kiállítási stand 1 db "
makett 2 db "roll up" 5 db nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés 2 alkalom "Használatösztönzési akciók" 6 alkalom Falu/
családi nap 4 alkalom iskolai előadás 8 alkalom verseny 1 alkalom Ajándéktárgyak készítése projekt logóval, valamint szemléletformáló
tartalommal ellátott jegyzettömb/füzet 5000 db logózott reklám toll 4000 db logózott reklám (grafit )ceruza 4000 db logózott kis kuka 
tolltartó 2000 db logózott vászontáska minimum 30 cmx40 cm méretben 3000 db logózott póló mentorok részére 100 db Kiadványok, 
nyomtatott anyagok "szemléletformáló kiadvány lakosság részére" 100000 db "szemléletformáló kiadvány lakosság részére" 100000 db
adott területre kidolgozott tájékoztató füzet cégek részére 4000 db helyi sajátosságokat tartalmazó oktató munkafüzet iskolások 
részére 4000 db "Foglalkoztató színező óvodások/óvodapedagógusok részére" 3000 db AK felhívja AT figyelmét, hogy az arculati terv 
árát 150 000 Ft + Áfa áron maximalizálja. AT ennél magasabb összegű megajánlást nem tehet, a magasabb összegű megajánlás az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás)részletesen tartalmazzák az elvégzendő 
feladatokat. A nyertes AT-ként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő szerződést,hogy az AK-nak a 
fenntartható fejlődés elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény 
körülményekről,beleértve a szervezés,a helyszínválasztás,az ellátás,a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz 
használt eszközöket is.A projekttáblák,szórólapok készítése,a reklám-és szóró ajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell 
venni a környezettudatosságot. Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,típusú,eredetű dologra,
eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy 
Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bekezdés alapján.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 szemléletformálás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

http://www.dhgt.hu/

Nem

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Budapest 1022

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Kuti Gábor

kuti.gabor@imperialkft.hu

http://imperialkft.hu/
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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

2A 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

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:

12894/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 164-375460A 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:

Második Rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az alkalmasság indokolása: - Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, - Az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, - Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak 
szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. - Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. Az ellenszolgáltatás összege: 1. Ajánlati ár (nettó forintban) 96 885 976 nettó forint

13320047243Keiok Kft, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) fordított arányosítás, KH út-mutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. 
sz. melléklet A.1. ba) pont szerint. AK a 2. és 3 r.sz esetében abszolút értékelés a4. rsz. esetében egyenesarányosítás alapjá értéke. A.1
. bb) pont szerint. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 
pont legjobb érték. Részl.: AD I.

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:

23825

"Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)" " A részszempontok súlyszámai (adott esetben 
az alszempontok súlyszámai is) " Értékelési pontszám Értékelési pontszám és maximális alpontszám szorzata 1.
Ajánlati ár (nettó forintban) 50,0 100,0 5 000,0 "2. Arculati műszaki és koncepcionális többletvállalások („A”, „
B” „C” vállalások):" 15,0 100,0 1 500,0 3. A szerződés hatálya alatt a mentorok utánkövetése és szakmai 
támogatása („A”, „B” „C” vállalások): 15,0 100,0 1 500,0 4. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt 
vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata 4.1. Az M.2.1 szerinti PR kommunikációs szakértő 
kör-nyezetvédelemhez kapcsolódó szemléletformálási pro-jektekben kommunikációs feladatok terén szerzett 
szakmai tapasztalata, az alkalmassági követelményekben meghatározottakon túl (hónap, max 60 hónap) 10,0 
100,0 1 000,0 4.2. Az M.2.2 pontban megjelölt mentor szakember szakmai tapasztalata a mentoráltak száma 
tekintetében, az alkalmassági követelményekben meghatározottakon túl értelmezve (fő, max 100 fő) 10,0 100,0
1 000,0 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei 10 000,0

Szöveges értékelés:

10000Keiok Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: - Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, - Az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, - Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak 
szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1. Ajánlati 
ár (nettó forintban) 96 885 976 nettó forint 2. Arculati műszaki és koncepcionális többletvállalások („A”, „B” „C” vállalások): igen
(A, B, C) „A”, „B” „C” vállalások 3. A szerződés hatálya alatt a mentorok utánkövetése és szakmai támogatása („A”, „B” „C” 
vállalások): igen (A, B) „A”, „B” „C” vállalások 4.1. Az M.2.1 szerinti PR kommunikációs szakértő környezetvédelemhez 
kapcsolódó szemléletformálási projektekben kommunikációs feladatok terén szerzett szakmai tapasztalata, az alkalmassági 
követelményekben meghatározottakon túl (hónap): 65 hónap 4.2. Az M.2.2 pontban megjelölt mentor szakember szakmai 
tapasztalata a mentoráltak száma tekintetében, az alkalmassági követelményekben meghatározottakon túl értelmezve (fő) : 104 
fő

13320047243Keiok Kft, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31

grafikai elemek kialakításának részfeladatai, mentorprogram egyes részfeladati, médiamegjelenés egyes részfeladatai, 
rendezvényszervezés, általános ismeretterjesztés részfeladatai, ajándéktárgyak készítésének részfeladatai, kiadványok, 
nyomtatott anyagok

Nincs az ajánlattétel időpontjában ismert alvállalkozó.



EKR000419352018

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Továbbá a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja 
értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot 
határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Ajánlatkérő 2018. november 22. napján 
hiánypótlás benyújtására hívta fel az ajánlattevőt az alábbiak szerint, 2018. november 29. napján 10:00 órai határidővel: AD1 „3.
Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás VI.3) pontja és az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének I.17. pontja alapján a közbeszerzési 
eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írta elő. Ajánlattevő az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására egy, az UniCredit Bank 
Hungary Zrt. által kiállított fedezetigazolást csatolt, melynek során Ajánlatkérő az alábbi hiányosságokat, ellentmondásokat tárta
fel: • A Dokumentációban foglalt előírás alapján „az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként 
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!” Ezzel 
szemben az ajánlattevő által benyújtott dokumentum a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata, mely ezáltal 
nem felel meg az előírt formai követelménynek. Megjegyezzük, hogy a fedezetigazolás maga is rögzíti, hogy a UniCredit Bank 
Hungary Zrt. abban az esetben teljesíti a beszedési megbízást, amennyiben ahhoz a fedezetigazolás eredeti példányát csatolják. 
• A fedezetigazoláson feltüntetett ajánlattevői bankszámlaszám (10918001-00000060-61810020) nem egyezik az ajánlattevő 
hatályos cégkivonatában feltüntetett bankszámlaszámmal (10918001-00000060-61810006). • Ajánlattevő előírta, hogy 
bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot tartalmaznia kell, 
mely szerint: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az 
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) 
bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati 
kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.” A 
fedezetigazolás a fenti fordulatot nem tartalmazza. Kérjük a fenti hiányosságokat pótolni, ellentmondásokat feloldani és ezen 
hiánypótlás keretein belül a fenti szempontok figyelembevételével módosított, készített új, tartalmilag és formailag is megfelelő 
dokumentum benyújtásával igazolni az ajánlati biztosíték nyújtását! Kérjük szíveskedjenek továbbá benyújtani a UniCredit Bank 
Hungary Zrt. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban található 
dokumentum birtokában is jogosult-e követelést érvényesíteni, különös tekintettel arra, hogy a fedezetigazolás maga is rögzíti, 
hogy a UniCredit Bank Hungary Zrt. csak abban az esetben teljesíti a beszedési megbízást, amennyiben ahhoz a fedezetigazolás 
eredeti példányát csatolják!” Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének 17. pontjában rögzítette, hogy az eljárásban való
részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig, tehát 2018. október 08. napján 11:00 óráig 
kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték mértéke 1.000.000,- HUF, azaz egymillió forint volt. Ajánlatkérő 
az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének 17. pontjában továbbá kifejezetten rögzítette, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek. Ezzel szemben az ajánlattevő által a 2018. október 08. napján 11:00 órai határidőre benyújtott 
ajánlati biztosítékról szóló dokumentum a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata, mely ezáltal nem felel meg 
az előírt formai követelménynek. A fedezetigazolás maga is rögzítette, hogy a UniCredit Bank Hungary Zrt. abban az esetben 
teljesíti a beszedési megbízást, amennyiben ahhoz a fedezetigazolás eredeti példányát csatolják, ami azonban nem állt az 
ajánlatkérő rendelkezésére. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 3. pontja, azaz az ajánlati biztosíték kapcsán egy az UniCredit 
Bank Hungary Zrt. által 2018. november 26. napján (tehát az ajánlattételi határidőt követően) kiállított újabb fedezetigazolást 
csatolt, mely bár tartalmilag elfogadható, ugyanakkor nem igazolja, hogy az ajánlattételi határidő lejártakor ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátott, az UniCredit Bank Hungary Zrt. által 2018. szeptember 19. napján kiállított fedezetigazolás egyszerű 
másolati példánya is alkalmas lett volna az ajánlati biztosíték kapcsán esetlegesen felmerülő követelések érvényesítésére. 
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az ajánlattevő által a hiánypótlás során benyújtott újabb fedezetigazolás sem 
elektronikus okirat (hanem az elektronikus aláírással ellátott eredeti dokumentum egyszerű másolata, ami egyrészt így már nem 
tartalmaz olyan elektronikus aláírást, ami alapján az azt aláírók azonosíthatóak lehetnének, másrészt továbbra sem eredeti 
példány, annak birtokában az ajánlatkérő nem jogosult az ajánlati biztosíték kapcsán esetlegesen felmerülő követelések 
érvényesítésére). Az ajánlattevő által a hiánypótlás során benyújtott újabb fedezetigazolás így nyilvánvalóan továbbra sem felel 
meg az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének 17. pontjában rögzített azon előírásnak, mely szerint az olyan nyilatkozat, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:
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A Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ajánlatkérő felhívta az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló 
igényt (támogatási szerződés módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a 
támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a 
Támogatási Szerződés módosítását vagy a változás bejelentés el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1)
bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés 
módosítás nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerződés. hatályba lépésének 
felfüggesztő feltételei.

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:

2019.02.09Lejárata:2019.01.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

szóló nyilatkozat), feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. Összességében tehát megállapítható, hogy ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem 
bocsátotta ajánlatkérő rendelkezésére. Fentiek miatt megállapítható tehát, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
Ajánlati Dokumentáció I. kötet 17. pontjában foglalt ajánlatkérői előírásoknak, a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára is tekintettel 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen. AD2 Ajánlatkérő a 2018. november 22. napján kiküldött 
hiánypótlási felhívás 9. pontjában az alábbi hiánypótlás teljesítésére hívta fel ajánlattevőt: „9. Az Ajánlati Dokumentáció I. 
kötetének I.14.4. pontjában foglaltak alapján „amennyiben az adott szakember esetében releváns, a szakember végzettségét/
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának, illetve az egyéb, az értékelési részszempont/alszempont 
tartalmi követelményeinek való megfelelést igazoló, előírt dokumentumok, és/vagy cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatok 
benyújtása is szükséges”. Tekintettel arra, hogy az M.2.2. alkalmassági pont kapcsán bemutatott szakemberhez a minimálisan 
előírt alkalmassági követelményeken túl értékelési részszempont is kapcsolódik, Ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell 
mutatnia az értékelési részszempontnak való megfelelést és – többek között – a bemutatott szakember megfelelő végzettségét 
már az ajánlatában igazolnia szükséges. Ezzel szemben Dr. P. Katalin végzettsége nem került bemutatásra, igazolásra. Kérjük 
ezen hiánypótlás keretein belül benyújtani a Dr. P. Katalin végzettségét és az M.2.2. alkalmassági szempontnak való megfelelést 
igazoló dokumentumokat, bizonyítványokat.” Ajánlattevő a fent megjelölt hiányosságot nem pótolta. A Kbt. 71. § (6) bekezdés 
előírásai alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Továbbá a Kbt. 71. § (10) 
bekezdése alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. Az ajánlat a fentiek miatt egyéb módon nem felel meg a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen.

2019.01.30

2019.01.30
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