
HL/S S163
25/08/2018
373256-2018-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 7

25/08/2018 S163
https://ted.europa.eu/
TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1 / 7

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373256-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Rendezvényszervezési szolgáltatások
2018/S 163-373256

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon:  +36 52512700/72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000555362018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000555362018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000555362018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000555362018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000555362018/reszletek
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DEK-523/2018.: Rendezvényszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000555362018

II.1.2) Fő CPV-kód
79952000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-523/2018.: Európai uniós támogatásból finanszírozott projektekhez kapcsolódó rendezvényszervezési
szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
79952000
55110000
55300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem székhelye (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.), telephelyei (lásd közbesz.
dokumentumokban), esetenként külső helyszínek.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen eljárás az ajánlatkérő által már megnyert vagy a jövőben támogatásban részesülő, EU Alapokból
finanszírozott projektek (pld. EFOP, GINOP stb.) részeként megvalósuló rendezvények megszervezésére szól.
A keretmegállapodás időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, vagy legfeljebb a keretösszeg eléréséig
300 000 000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett – szolgáltatás mennyiség.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak: szakmai konferenciák; szakmai napok; konzultációk;
találkozók; fórumok; workshopok; nyilvánosságot segítő rendezvények, sajtórendezvények; roadshow; egyéb
rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
— A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása,
— A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység,
— A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten,
— Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és
üzemeltetése,
— A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása,
— A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs anyagok tervezése, gyártása és leszállítása a rendezvény
helyszínére,
— Installáció biztosítása,
— A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak beszerzése,
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— Kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken,
— Rendezvények helyszíneire történő szállítás,
— Catering biztosítása.
Tervezett mennyiség:
Ajánlatkérő számára jelenleg ismert, az európai uniós projekt keretében tervezett rendezvények száma:
összesen 400 db, típusa főként workshop, szakmai konferencia.
A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig,
egyes esetekben az akár 1500 főt meghaladó rendezvények is.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Ajánlatkérő opciót nem határoz meg. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Jelenleg ismert projektek:
EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-
medence szomszédos országaival
EFOP-3.4.3-16-2016-00021: A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
EFOP-3.5.2-17-2017-00002: Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések
innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában
EFOP-3.5.2-17-2017-00001: Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-
Magyarországon (KOSZT)
EFOP-3.6.1-16-2016-00022: Debrecen Venture Catapult Program
EFOP-3.6.2-16-2017-00003: Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása
EFOP-3.6.2-16-2017-00009: Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-
K-K)
EFOP-3.6.2-16-2017-00015: A HU-MATHS-IN - Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat
tevékenységének elmélyítése
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002: Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és
számítástudomány diszciplináris területein
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007: „Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a
felsőoktatásban
EFOP-3.4.4-16-2017-00023 Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a
Debreceni Egyetem vonzáskörzetében
GINOP-2.3.2-15-2016-00062: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-,
teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán
megbetegedések megelőzésére és kezelésére

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36

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:
A megrendelésben AK által megjelölt uniós projekt.

II.2.14) További információk
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Nyertes AT köteles − legkésőbb a szerződéskötésre − felelősségbizt. szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgyi KM-re. Felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000
forint/káresemény és 15 000 000 forint/év, tárgya: rendezvényszervezés. A felelősségbizt. szerződésnek a KM
időtartamára kell vonatkoznia. Ennek vállalásáról az ajánlatban kell nyilatkozni.

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:
1., Kizáró okok: Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerint.
Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bek., a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1)-(2) bek.
szerint. (Karakterkorlát miatt további inf. a közbesz. dokumentumokban.)
2., Alkalmassági feltételek:
M1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 20 db a közbeszerzés
tárgya (rendezvényszervezési feladatok) szerinti referenciával, mely tartalmazzon workshop és/vagy szakmai
konferencia szervezéséből származó referenciát is.
Az M1)-ben megnevezett „szerződés” alatt AK elfogad keretszerződést vagy keretmegállapodást is. Az M1.)
feltétel több szerződésből is teljesíthető. A „szakmai konferencia” leírását a Műszaki leírás tartalmazza.
AK „rendezvényszervezés” alatt 247/2014. (X.1.) Korm. r. 1. § (2) 1. pontjában lévő fogalmat érti.
Karakterkorlát miatt folyt. a VI.4.3) pontban.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján jogosult számlázásra. Megrendelő a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján teljesíti a kifizetést. A már ismert projektek finanszírozási módja:
utófinanszírozott, támogatási intenzitás: 100 %.
Mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér (15 %), késedelmi kötbér (10 %), hibás teljesítési kötbér (15 %),
max. kötbérmérték elérése esetén elállás ill. felmondás. Kötbéralap: egyedi megrendelés nettó értéke.
A további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok:
— 2015. évi CXLIII. törvény,
— 2007. évi CXXVII. törvény,
— 2013. évi V. törvény,
— 2011. évi CXCV. törvény,
— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési részszempontok:
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám: 85.
2. Az M2.2. alk. követelményre bemutatott szakembernek az M2.2. alk. követelményben meghatározott 36
hónapon felüli rendezvényszervezési szakmai többlettapasztalata (hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó, 24 hó
felett maximális pontszám).
Súlyszám: 15.
Amennyiben AT a 2. ért. részszempontra több szakembert mutat be, akkor a több tapasztalattal rendelkező
szakembert veszi figyelembe az értékeléskor.
Folytatás: D1. melléklet 3. pont.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 04/09/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

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

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Rövidítések: ajánlattevő: AT, ajánlatkérő:AK, alvállalkozó: AV, keretmegállapodás: KM
1. Az AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által
üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés
előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. alapján.
2. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell
az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
3. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT
felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége.
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), valamint a Kbt. 66. § (6) a)-b) és a 67. § (4) bek.
vonatkozásában. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat szintén csatolandó.
5. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra (HP) biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-vel az
AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb HP.
6. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
7. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen AT feltünteti a Kbt. 68. §
(4) bek. szerinti összes adatot.
8. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
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9. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatát is
– az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Folytatás: VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2015. évi CXLIII. tv (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
10. Projekttársaság: AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
11. Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Ideje: 04.09.2018. 12:00 óra. Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (EKRr.) 15. §-ának (2) bek.
alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68.
§ (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan –
azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT részére elérhetővé teszi.
12. Jelen eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. hatálya alá tartozik. Ajánlati kötöttség ideje: Kbt. 81. § (11) alapján
az ajánlattételi határidőt követő 60. nap.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.
14. AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. alapján, amennyiben az ajánlatban benyújtják a kizáró
okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat, akkor azok ismételt benyújtására AK nem hívja fel a
legkedvezőbbnek ítélt egy vagy több AT-t, és szükség szerint rendel el HP-t vagy felvilágosítás kérést.
15. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vállalja a speciális étkezési igények (cukorbeteg, lisztérzékeny stb.)
kielégítését.
16. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertesség esetén az AT beszerzi, vagy beszerezteti
a közbeszerzés tárgyával összefüggő szükséges engedélyeket, valamint vállalja, hogy amennyiben a
rendezvények vonatkozásában bármely hatóság szabálysértést állapít meg, akkor annak felelőssége és
jogkövetkezménye AT terheli.
17. AT-nek ajánlatához be kell nyújtania az árazott költségvetést (ártáblázat).
18. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: 00707.
Folyt. D1) melléklet 3. pontban.
III.1.4) pont folytatása:
Alkalmatlan AT, ha
M2.: nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M2.1.: legalább 1 fő, legalább 36 hónap vendéglátóipari szakmai tapasztalattal, továbbá vendéglátó-ipari
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel;
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M2.2.: legalább 1 fő, legalább 36 hónap rendezvényszervező tapasztalattal, továbbá rendezvényszervező vagy
művelődésszervező felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Az M2.1. és az M.2.2. alkalmassági feltételt teljesítő személyek között az átfedés megengedett.
M3.: nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához az alábbi kapacitásokkal:
M3.1.: nem üzemeltet egy legalább 800 adagos főzőkonyhát;
M3.2.: nem rendelkezik AK székhelyétől (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) számítva legfeljebb 5 km-es sugarú
körben olyan rendezvények teljesítésére alkalmas épülettel, melyben legalább 800 fő befogadására alkalmas
rendezvényt lehet megszervezni.
AK a „főzőkonyha” alatt a 62/2011. (VI.30.) VM-rendelet 2. § (1) 10. pontját érti.
Az M3. pontban megjelölt létesítményeknek (főzőkonyha és rendezvény helyszín) rendelkezniük kell a
vonatkozó jogszabályok által előírt hatósági (pld. élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, önkormányzat vagy más
arra jogosultsággal rendelkező szervezet által kiadott) működési engedéllyel, mely tartalmazza a kapacitás
adatokat is.
Az alk. felt. igazolása: az előzetes igazolási mód a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint történik, majd a Kbt. 69. §
(4) bek. alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek. alapján kell igazolni az alk. feltételek teljesítését.
M1.: referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdése és 23. §
alapján.
M2.: szakemberek megnevezése, végzettséget igazoló okirat, szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási
nyilatkozat. Egyenértékű végzettség elfogadható.
M3.: a teljesítéshez rendelkezésre álló főzőkonyha üzemeltetésére és rendezvényszervezésre alkalmas épület
rendelkezésre állására vonatkozó iratok, hatósági működési engedélyek.
AK nem ír elő pénzügyi-gazdasági alk. feltételt.
Az alk. feltételek igazolásának további részletes szabályait a közbesz. dok. tartalmazzák.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2018
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