9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor
18.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Kommunikációs kampány a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 „A jövőt gyermekeinkkel
építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés
megyéért elnevezésű projekt keretében megvalósuló programok népszerűsítése,
ismertetése, valamint a Békés megyei lakosság egészségtudatosságának növelése
érdekében. A Békés megyei lakosság elérése azzal a céllal, hogy növekedjen a
célcsoporttagok egészségtudatossága, és megismerjék a projekt által nyújtott
lehetőségeket, az annak keretében megvalósuló programokat.
A kommunikációs kampány tartalmazza:
- 6 x 50.000 példányos, A/4-es, 8 oldalas, színes újság kiadását,
- 12 db 30 perces rádióműsor elkészítését és közzétételét,
- 12 db rádiós szpot-kampány elkészítését és közzétételét.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A.§-a szerinti hirdetmény nélküli eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2015. augusztus 12.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. és
az A-A PARTNER Tanácsadó és Képző
Kft. Konzorciuma
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.
5663 Medgyesbodzás, Hunyadi utca 62-1.

Az ajánlattevő - valamennyi - az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a
jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelt.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. és
az A-A PARTNER Tanácsadó és Képző
Kft. Konzorciuma
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

5663 Medgyesbodzás, Hunyadi utca 62-1.
Ajánlati ár – (HUF) nettó:

24.600.000 Ft, azaz huszonnégymillióhatszázezer forint

Legalacsonyabb ellenszolgáltatást adó, érvényes ajánlat.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1.

újságírás

5.

anyag és információgyűjtés

2.

tartalomkészítés

6.

szerkesztői tevékenység

3.

tartalomszerkesztés

7.

nyomdai tevékenység

4.

rádiós műsorkészítés

8.

kiadói tevékenység

9.

fotó és/vagy hangdokumentáció
készítése

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015.
augusztus 31.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.
szeptember 10.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. augusztus 31.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. augusztus 31.
18.* Az összegezés módosításának indoka:19.* Az összegezés módosításának időpontja:20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:21. * Az összegezés javításának indoka:22. * Az összegezés javításának időpontja:23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:24.* Egyéb információk: a Kbt.124.§ (8) bekezdés f) pontja alapján a szerződés a tíz
napos moratórium letelte előtt is megköthető, mivel a 122/A. § szerinti eljárásban csak
egy ajánlatot nyújtottak be.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

