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”Rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása a
HungaroControl Zrt. számára” tárgyú eljárás módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/78

Beszerzés tárgya:

Rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok
ellátása a HungaroControl Zrt. számára a szerződés
48 hónapos időtartama alatt, a keretösszeg erejéig,
a dokumentációban részletezett alábbi főbb
feladatok ellátása: a) Egyedi nagyrendezvények
teljes körű megszervezése és lebonyolítása; b)
Egyedi kisrendezvények teljes körű megszervezése
és lebonyolítása; c) Speciális, konferencia jellegű
kisrendezvények megszervezése és lebonyolítása
(pl.: szakmai workshop-ok bizottsági ülések); d)
Speciális, konferencia jellegű nagyrendezvények
megszervezése és lebonyolítása e) Egyéb
rendezvényeken való megjelenések teljes körű
szervezése, lebonyolítása. A cateringet az
Ajánlatkérő szerződéses partnere biztosítja.
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő catering
partnerével való együttműködés a rendezvények
sikeres megvalósítása érdekében. A szerződés
keretösszege áfa nélkül: 100.000.000 HUF
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
köteles. A részletes műszaki leírást a dokumentáció
tartalmazza.

Hirdetmény típusa:
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.13.
Iktatószám: 12113/2015
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670
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E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03208

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Orosz János

Telefon: +36 12934513

E-mail: janos.orosz@hungarocontrol.hu

Fax: +36 12934036

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

„Rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. számára”

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. számára a 
szerződés 48 hónapos időtartama alatt, a keretösszeg erejéig, a dokumentációban részletezett 
alábbi főbb feladatok ellátása: 
a) Egyedi nagyrendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása;
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b) Egyedi kisrendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása; 
c) Speciális, konferencia jellegű kisrendezvények megszervezése és lebonyolítása 
(pl.: szakmai workshop-ok bizottsági ülések); 
d) Speciális, konferencia jellegű nagyrendezvények megszervezése és lebonyolítása 
e) Egyéb rendezvényeken való megjelenések teljes körű szervezése, lebonyolítása. 
A cateringet az Ajánlatkérő szerződéses partnere biztosítja. Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő
catering partnerével való együttműködés a rendezvények sikeres megvalósítása érdekében. 
A szerződés keretösszege áfa nélkül: 100.000.000 HUF 
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles. 
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak

megfelelően, adott esetben)

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  

OJS eSender x

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 8763 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 102 - 185986 2015/05/29 (nap/hónap/év)

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:

2015/05/27 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
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VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)

Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

 A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 Nem került sor szerződés odaítélésére.

 Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

Mindkettő

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

x

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

 

A szöveg módosítandó része:

III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A következő helyett:

M/1. 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem 
rendelkezik legalább: 
a) 1 db, rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozó referenciával, 
amelyek értéke eléri a nettó 15 millió forintot és amely légiközlekedési szervezet számára 
került ellátásra és/vagy légiközlekedési témájú volt. 
b) 3 db minimum 200 fős ünnepélyes rendezvény rendezvényszervezési és kapcsolódó
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feladatok ellátására vonatkozó referenciával (zenekari fellépőkkel és egyéb szórakoztató
programokkal, illetve ültetett állófogadással), amelyek értéke rendezvényenként eléri a nettó
10 millió forintot 
c) évente 3 db, minimum 50 fős rendezvény rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok
ellátására vonatkozó referenciával, amelyek értéke rendezvényenként eléri a nettó 1,5 millió
forintot. 
d) 1 db, olyan rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátására irányuló
referenciával, amelyek tárgya a megrendelő kitelepülésének és / vagy megjelenésének
biztosítása volt egy (vagy több különálló) minimum 20 000 látogatót vonzó eseménnyel
összefüggésben. 
A referenciák között az átfedés nem megengedett. 
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó
személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés
vizsgálata során. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 129. § (7) bekezdése.

Helyesen:

M/1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem
rendelkezik legalább:
a) 1 db, rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozó referenciával,
amelyek értéke eléri a nettó 15 millió forintot;
b) 2 db minimum 200 fős ünnepélyes rendezvény rendezvényszervezési és kapcsolódó
feladatok ellátására vonatkozó referenciával (zenekari fellépőkkel és egyéb szórakoztató
programokkal, illetve ültetett állófogadással), amelyek értéke rendezvényenként eléri a nettó
10 millió forintot;
c) évente 1 db, minimum 50 fős rendezvény rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok
ellátására vonatkozó referenciával, amelyek értéke rendezvényenként eléri a nettó 1,5 millió
forintot;
d) 1 db, olyan rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátására irányuló
referenciával, amelyek tárgya a megrendelő kitelepülésének és / vagy megjelenésének
biztosítása volt egy vagy több különálló minimum 20 000 látogatót vonzó eseménnyel
összefüggésben.
A referenciák között az átfedés nem megengedett.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó
személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés
vizsgálata során. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 129. § (7) bekezdése.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

 

A módosítandó adatok:

IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei

A következő helyett:

2015/07/06 (nap/hónap/év)



6

11 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/07/29 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:

IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett:

2015/07/06 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/07/29 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:

IV.3.8)
Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

2015/07/06 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/07/29 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

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

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

 

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45.§ (3)-(4) bek. alapján 2015. július 2. napján 2015.
július 28. 11.00 óráig meghosszabbította, mely tényről valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőt
egyidejűleg értesítette.
2) A módosításokról azok a gazdasági szereplők akik regisztrációs adatlap visszaküldésével a
dokumentáció letöltést igazolták,vagy az ajánlatkérőnél az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték
vagy kérdést tettek fel az Ajánlatkérő felé, egyidejűleg értesítést kapnak írásban a korrigendum
megjelenésének napját követően e-mail útján, mind a feltett kérdésekről, és a kérdésekre adott
válaszokról, mind az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció módosított pontjairól. Azok a
gazdasági szereplők, akik ezt követően kérik ki a dokumentációt, a módosítást is a dokumentáció
részeként megkapják. A módosítás az Ajánlati dokumentáció alábbi pontjait érinti: Nyilatkozat
referenciákról (16. számú melléklet)

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2015/07/08 (nap/hónap/év)
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