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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

DEK-523/2018.A 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:

15159/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

DEK-523/2018.: Európai uniós támogatásból finanszírozott projektekhez kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése a 
Debreceni Egyetem részére. 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. • 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.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszert a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett 
útmutatója tartalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontjai: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza, az alábbiak szerint: Részszempont megnevezése és súlyszáma: 1. Nettó ajánlati ár: 
85 2. Az M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az M2.2. alkalmassági követelményben meghatározott 36 
hónapon felüli rendezvényszervezési szakmai többlettapasztalata (hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó, 24 hó felett maximális pontszám
): 15 A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő kiosztja a 0-10 közötti pontszámot: Az 1. részszempont (ajánlati ár) 
esetén a fordított arányosítás módszere szerint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 
számában; 2016. december 21. napján jelent meg) VI. fejezet 1. sz. melléklet A. 1. ba) pont alapján kerül sor az értékelésre. A 
pontszám számítása során alkalmazandó képlet: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb ajánlati ár) ajánlati 
tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja. A 2. 
értékelési szempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a 
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) VI. fejezet 1. sz. melléklet III. fejezet A. 1. bb)
pont alapján, a 0-24 hónap közötti többletmegajánlás esetén: A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: P = (A vizsgált / A 
legjobb) * (P max - P min) + P min ahol: P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála 
felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hó). A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb (legmagasabb szakmai tapasztalat értéke hónapokban) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig 
arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja. Ajánlatkérő a pontszámokat – tört érték esetén - két 
tizedesjegyre kerekíti. A 2. értékelési szempont esetében az M2.2. alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán bemutatásra kerülő 
szakember rendezvényszervezési többlettapasztalata kerül értékelésre oly módon, hogy ajánlatkérő a bemutatásra kerülő szakember 
esetében az M2.2. alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakember 36 hónapon felüli tapasztalatát értékeli. 

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

100

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

Az értékelés részszempontjai, súlyszámai, értékelési pontszám, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1. 
Nettó ajánlati ár: Súlyszám: 85 Értékelési pontszám: 10,00 pont Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
850,00 pont 2. Az M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az M2.2. alkalmassági 
követelményben meghatározott 36 hónapon felüli rendezvényszervezési szakmai többlettapasztalata (
hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó, 24 hó felett maximális pontszám): Súlyszám: 15 Értékelési pontszám: 
10,00 pont Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 pont A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 1000 pont

Szöveges értékelés:

1000.00DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési részszempontok: Megajánlások: 1. Nettó ajánlati ár: 4.005.900,- Ft 2. Az M2.2. alkalmassági követelményre 
bemutatott szakembernek az M2.2. alkalmassági követelményben meghatározott 36 hónapon felüli rendezvényszervezési 
szakmai többlettapasztalata (hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó, 24 hó felett maximális pontszám): 188 hónap Szakember neve: 
Miklósvölgyi Péter Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem tartozik a felhívásban előírt kizáró 
okok hatálya alá, valamint azt, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

21454167209DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 4028 Debrecen, Kassai Út 26

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:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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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:

2018.10.13Lejárata:2018.10.04Kezdete:

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:

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:

A nyertes ajánlattevő nem von be erőforrást nyújtó szervezetet.

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 4.005.900 Ft (nettó egységárak összege) Indoklás: Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt.

21454167209DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 
4028 Debrecen, Kassai Út 26

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Maximálisan figyelembe vehető hónapok száma 24 hónap. Ajánlatkérő a maximálisan figyelembe vehető hónapok számánál (további 24
hónap többlettapasztalat) magasabb megajánlást (ajánlati elem legkedvezőbb szintjénél magasabb számú megajánlást) is a maximális 
10 ponttal jutalmazza. Az értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó dokumentumok tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9
) bekezdés szerint jár el. Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni. 
Ajánlatkérő a felolvasólapon az alkalmassági feltételben meghatározott szakmai tapasztalaton túli szakmai többlettapasztalatot kéri 
megjelölni, és ez képezi az értékelés alapját is. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak 
egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Tört hónap esetén ajánlattevőnek a kerekítés szabályait kell alkalmaznia
.

2018.10.03

2018.10.03
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.03 16:50:45 Dokaedit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1., Az eljárás fajtája: uniós értékhatárt elérő, de a Kbt. 113. § (5) b) pontja alapján nemzeti eljárásrendben meghirdetett, hirdetmény 
közzétételével induló keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a nyílt eljárás szabályai szerint. 2., Az 
adott eljárásra vonatkozó közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 163–373256, 2018/08/25. A hirdetmény száma a 
Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-15159/2018., 2018/08/29. 1.sz. módosítás: A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 167–
381196, 2018/08/31. A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-15520/2018., 2018/09/05. 3. Nem bírált ajánlattevő: 
Ajánlattevő neve: MAG Praktikum Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Kft. Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen, 
Tarján u. 27. Ajánlattevő adószáma: 14577228-2-09 Értékelési részszempontok: Megajánlások: 1. Nettó ajánlati ár: 4.271.624,- Ft 2. Az
M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az M2.2. alkalmassági követelményben meghatározott 36 hónapon felüli 
rendezvényszervezési szakmai többlettapasztalata (hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó, 24 hó felett maximális pontszám): 20 hónap 
Szakember neve: Dékán Tamás Indoklás: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 
bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a MAG Praktikum Nonprofit Kft. ajánlatának bírálatát nem végezte el, 
annak érvényességét nem vizsgálta. Nem bírált ajánlattevő értékelési pontszáma: 1. Nettó ajánlati ár: Súlyszám: 85 Értékelési 
pontszám: 9,38 pont Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 797,30 pont 2. Az M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott 
szakembernek az M2.2. alkalmassági követelményben meghatározott 36 hónapon felüli rendezvényszervezési szakmai 
többlettapasztalata (hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó, 24 hó felett maximális pontszám): Súlyszám: 15 Értékelési pontszám: 8,33 
pont Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 124,95 pont A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei: 922,25 pont

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:




