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5. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt 

keretében vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 

részben” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás 
 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. A rendezvényszervezés ártáblázat nem tartalmaz 

cateringre, utazás költségeire (pl: reptéri 

transzfer, buszbérlés, parkolóhely biztosítás stb.) 

vonatkozó sorokat és nem ad lehetőséget arra 

sem, hogy egyéb, a táblázatban nem szereplő 

rendezvényszervezési elem, technika, szolgáltatás 

stb. – számlával igazolt – költségei elszámolásra 

kerüljenek.  

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy ezen elemek azért nem 
szerepelnek az ártáblában, mert 
Ajánlatkérőnek nem lesz szüksége ilyen 
szolgáltatásokra a teljesítés során? 
 

Az Ajánlatkérőnek nem lesz szüksége a 
táblázatban fel nem sorolt szolgáltatásokra 
a teljesítés során. 

2. A rendezvényszervezés ártábla „4. 

rendezvények szervezése” elnevezésű fülében 

- szerepel, hogy az árnak tartalmaznia kell 

a területbérlés költségét is.  

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy az árazás során milyen 
területet/helyszínt vegyünk figyelembe, 
tekintettel arra, hogy nem tudjuk előre, 
milyen helyszín bérlése szükséges a 
teljesítés során (pl: egy 5 csillagos hotel, 
vagy egy vidéki művelődési ház.)  

- minden sor alján szerepel, hogy „a költség 

tartalmazza a rendezvényszervezéssel 

kapcsolatos felmerülő minden költséget” – 

tapasztalatunk alapján ez a rendelkezés a 

 

 

Az Ajánlatkérő a rendezvényszervezés 
ártábla vonatkozó „4. rendezvények 
szervezése” elnevezésű fülében az alábbi 
információ is szerepel: „Helyszín előre nem 
meghatározható! Olyan rendezvény árakat 
kérünk megadni, amelyek az ország 
bármely részén, bármikor, a megadott 
kategóriában, az Ajánlatkérő által igényelt 
helyszín esetén is. 

Ajánlatkérő álláspontja szerint a megfelelő 
felkészültségű Ajánlattevő rendelkezik 
olyan piaci tapasztalatokkal és rutinnal, 
amely alapján képes a megfelelő 
árkalkuláció elvégzésére és az olyan 
minőségű helyszín kiválasztására, mely 
megfelel az Ajánlatkérő céljainak, és amely 
kategóriája szerint tartható az ország 
egész területén. 
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 gyakorlatban nem kivitelezhető, hiszen 

többször előfordul, hogy az adott helyszín 

és rendezvény egyedi jellege megkívánja 

a rendezvényszervezés sorban 

felsoroltakon felüli munkaerő és egyéb 

erőforrás bevonását, melyre az ártábla 

további füleiben szereplő tételek adnak 

lehetőséget. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt az ellentmondás 
tisztázására! 
 

Ajánlatkérő a tervezett szerződés keret 
jellegére tekintettel a rendezvények 
szervezésével kapcsolatos további 
feladatokat az egyedi megrendeléskor 
briefben fogja meghatározni és 
leegyeztetni az Ajánlattevővel. Ezáltal az 
esetlegesen felmerülő, a rendezvény 
megszervezéséhez szükséges további 
feladatokat az Ajánlatkérő az árazandó 
exceltáblázat(ok) bármelyik 
munkalapjának, bármelyik sorában 
szereplő feladattípusokkal kombinálva, 
azokat alkalmazva hozzáválogathatja. 

3. A rendezvényszervezés ártábla „Más által 

szervezett rendezvény” elnevezésű fülében: 

- szerepel, hogy az árnak tartalmaznia kell 

a területbérlés költségét is.  

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy az árazás során milyen 
területet/helyszínt vegyünk figyelembe, 
tekintettel arra, hogy nem tudjuk előre, 
milyen helyszín bérlése szükséges a 
teljesítés során (pl: egy 5 csillagos hotel, 
vagy egy vidéki művelődési ház.)  

 

- szerepel, hogy mekkora min-max 

alapterületű standot köteles ajánlattevő 

biztosítani. Ez véleményünk szerint nem 

minden esetben kivitelezhető a 

gyakorlatban, hiszen – a más által 

szervezett rendezvényen -  nem nyertes 

ajánlattevő határozza meg a helyszín 

jellegzetességét pl: a stand méreteket, 

hanem egy külső kiállításszervező/ 

rendezvényszervező. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt az ellentmondás 
feloldására! 

 

- utolsó két sorban szerepel „egyedi stand 

építtetése”.  

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy az árazás során milyen 
specifikációjú egyedi stand méretekkel 
számoljunk? 
 

Az Ajánlatkérő a rendezvényszervezés 
ártábla vonatkozó „5. rendezvényeken 
részvétel” elnevezésű fülében az alábbi 
információ is szerepel: „Helyszín előre nem 
meghatározható! Olyan rendezvény árakat 
kérünk megadni, amelyek az ország 
bármely részén, bármikor, a megadott 
kategóriában, az Ajánlatkérő által igényelt 
helyszín esetén is. 

Ajánlatkérő álláspontja szerint a megfelelő 
felkészültségű Ajánlattevő rendelkezik 
olyan piaci tapasztalatokkal és rutinnal, 
amely alapján képes a megfelelő 
árkalkuláció elvégzésére és az olyan 
minőségű helyszín kiválasztására, mely 
megfelel az Ajánlatkérő céljainak, és amely 
kategóriája szerint tartható az ország 
egész területén. 

Az Ajánlatkérő elsősorban olyan kiállítási 
helyszínekre gondol, ahol önálló standdal 
meg lehet jelenni. A standok építésénél 
sablonokból összeállított BASIC és 
COMFORT standokat jelölt meg az 
Ajánlatkérő.  

Ajánlatkérő álláspontja szerint a megfelelő 
felkészültségű Ajánlattevő rendelkezik 
olyan piaci tapasztalatokkal és rutinnal, 
amely alapján képes a megfelelő 
árkalkuláció elvégzésére a külső 
kiállításszervezők által átlagosan megadott 
területbérleti díj kikalkulálásával. 

Az egyedi stand alatt az Ajánlatkérő a nem 
BASIC és nem COMFORT standot érti, 
hanem azoktól eltérő méretű, de ugyanúgy 
standelemekből összeállított standot ért, 
speciális elhelyezkedéssel, pl.: sarokstand, 
szigetstand. 
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Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2017. november 17. 

 

Tisztelettel, 

 

Makranczi Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

 

„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében vállalkozási 

keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben” 

 

Alulírott ………………………………………………. a(z) …………………………………. Érdekelt Gazdasági 

Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen négy 

(számmal kifejezve: 4) számozott oldalból álló „5. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  
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