
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Gyula Város Önkormányzata 
 5700 Gyula, Petőfi tér 3.  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya: Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0047. sz. „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása a Gyulai Járás önkormányzatainál” című projekt keretében 
rendezvények megszervezése 
Adottságok, előzmények: 
Gyula Város Önkormányzata projektjavaslatot, pályázatot nyújtott be az ÁROP-1.A.3-
2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régióban tárgyú felhívásra a „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása a Gyulai Járás önkormányzatainál” projekt támogatására, melynek pozitív 
elbírálása alapján kerül sor a ÁROP-1.A.3-2014-2014-0047 számú pályázat projekt-
megvalósítására. Ezen projekt keretében megvalósítandó rendezvényszervezési 
szolgáltatások beszerzése tárgyában ír ki közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő. 
 
1. rész: Felzárkózási kerekasztalok 
Általános 
A szerződés teljesítésének földrajzi területe Gyula, Elek város, Kétegyháza, Lőkösháza 
nagyközség. A projekt célja: Járási szintű felzárkózási kerekasztalok lebonyolítása. 

 
 Meghatározott tevékenységek, elvárt eredmények 

• Felzárkózási Kerekasztalok megszervezése, lebonyolítása 
A felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban 
foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszédfórumaként, járási szintű 
felzárkózási kerekasztalként 10 db kerekasztal rendezvény előkészítése, 
megrendezése, lebonyolítása, mely tartalmazza a szervezők, lebonyolítók díjait, a 
helyiség bérleti díjakat, az informatikai, technikai eszközök bérleti díjait, a 
tájékoztatók, szakmai anyagok költségeit, továbbá az étkezés költségeit. (A 
kerekasztalok megrendezésének helyszínei Gyula, Kétegyháza, Elek, Lőkösháza 
települések jelen projekt megvalósítására alkalmas ingatlanjai.) 
 
Célközönség: felzárkóztatás, esélyegyenlőség, szociális területen dolgozó 
szakemberek, érintettek, gyermekek és felnőttek egyaránt 
Felmerülő feladatok:  
– Rendezvényeket megelőzően DM-levél készítés és kiküldés/eljuttatása 
– Előadói díjak biztosítása (szükség szerint) 
– Szemléltető eszközök biztosítása 
– helyiségek. helyszínek biztosítása, 
– technikai, informatikai eszközök biztosítása 
– tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, elkészítése 
– egyszerű étkezés, szerviz költsége (pogácsa, ásványvíz, kávé)  
 
Cél: a szakemberekhez, érintett lakossághoz történő eljuttatás minél nagyobb 
arányban. 



Felmerülő feladatok: tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, nyomtatása, 
elektronikus és papíralapú kiosztása, szétküldése előkészítésként, helyszín és 
infrastrukturális feltételek biztosítása, kerekasztal rendezvények előkészítése, 
megszervezése, lebonyolítása, technikai, informatikai eszközök, kezelő személyzetük 
biztosítása, meghívók összeállítása, szétküldése, regisztráció lebonyolítása, 
rendezvényenként fotódokumentáció, emlékeztető és szakmai összegzés elkészítése, 
átadása 
Az 1. részben meghatározott feladatok ellátására az ajánlatkérőnek nettó 3.200.000,- 
Ft (vagyis bruttó 4.064.000 Ft) áll rendelkezésére. 

 
2. rész: Esélyteremtő programterv disszeminációját szolgáló rendezvények 
Általános 
A szerződés teljesítésének földrajzi területe Gyula, Elek város, Kétegyháza, Lőkösháza 
nagyközség. A projekt célja: Az Esélyteremtő programterv disszeminációját szolgáló 
önkormányzati rendezvénysorozat megszervezése, lebonyolítása. 

 
 Meghatározott tevékenységek, elvárt eredmények 

• A területi együttműködés eredményeként létrejövő felzárkózási, egyenlő esélyek 
biztosítását célzó „Esélyteremtő-programterv” disszeminációjának előkészítése, 
megszervezése, lebonyolítása, mely magában foglalja a záró-rendezvényen túl további 
7 konferencia megszervezését, lebonyolítását, s amely tartalmazza a szervezők, 
lebonyolítók díjait, a helyszín, illetve helyiség bérleti díjakat, az informatikai, 
technikai eszközök bérleti díjait, a tájékoztatók, szakmai anyagok költségeit, továbbá 
az étkezés költségeit. (Az záró-rendezvény, konferenciák megrendezésének helyszínei 
Gyula, Kétegyháza, Elek, Lőkösháza települések jelen projekt megvalósítására 
alkalmas ingatlanjai, helyszínei.) 
Célközönség: felzárkóztatás, esélyegyenlőség, szociális területen dolgozó 
szakemberek, érintettek, gyermekek és felnőttek egyaránt 
Felmerülő feladatok:  
– Rendezvényeket megelőzően DM-levél készítés és kiküldés/eljuttatása 
– Előadói díjak biztosítása (szükség szerint) 
– Szemléltető eszközök biztosítása 
– helyiségek. helyszínek biztosítása, 
– technikai, informatikai eszközök biztosítása 
– tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, elkészítése 
– egyszerű étkezés, szerviz költsége (pogácsa, ásványvíz, kávé)  
Cél: a szakemberekhez, érintett lakossághoz történő eljuttatás minél nagyobb 
arányban, széleskörű disszemináció. 
Felmerülő feladatok: tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, nyomtatása, 
elektronikus és papíralapú kiosztása, szétküldése előkészítésként, helyszín és 
infrastrukturális feltételek biztosítása, zárórendezvény és a konferencia rendezvények 
előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, technikai, informatikai eszközök, kezelő 
személyzetük biztosítása, meghívók összeállítása, szétküldése, regisztráció 
lebonyolítása, rendezvényenként fotódokumentáció, emlékeztető és szakmai összegzés 
elkészítése, átadása 
Az 2. részben meghatározott feladatok ellátására az ajánlatkérőnek nettó 3.200.000,- 
Ft (vagyis bruttó 4.064.000 Ft) áll rendelkezésére. 

 
3. rész: Esélyegyenlőséget, felzárkózást szolgáló tréningek szervezése 
Általános 



A szerződés teljesítésének földrajzi területe Gyula, Elek város, Kétegyháza, Lőkösháza 
nagyközség. A projekt célja: Esélyegyenlőséget, felzárkózást szolgáló tréningek 
szervezése. 

 
 Meghatározott tevékenységek, elvárt eredmények 

• Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló 7 db tréning előkészítése, 
megszervezése, lebonyolítása, a diszkrimináció csökkentését elősegítő érzékenyítés 
témájában a HEP-ek megvalósításában résztvevő szervezetek szakértői, 
munkavállalói, az érintettek képviselői, illetve a projekt megvalósítása során 
bevonásra kerülők, stb. részére, mely tartalmazza a szervezők, lebonyolítók díjait, a 
helyiség bérleti díjakat, az informatikai, technikai eszközök bérleti díjait, a 
tájékoztatók, szakmai anyagok költségeit, továbbá az étkezés költségeit. (A tréningek 
megrendezésének helyszínei Gyula, Kétegyháza, Elek, Lőkösháza települések jelen 
projekt megvalósítására alkalmas ingatlanjai, helyszínei.) 
Célközönség: felzárkóztatás, esélyegyenlőség, szociális területen dolgozó 
szakemberek, érintettek, lakosság, gyermekek és felnőttek egyaránt 
Felmerülő feladatok:  
– Rendezvényeket megelőzően DM-levél készítés és kiküldés/eljuttatása 
– Előadói díjak biztosítása (szükség szerint) 
– Szemléltető eszközök biztosítása 
– helyiségek. helyszínek biztosítása, 
– technikai, informatikai eszközök biztosítása 
– tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, elkészítése 
– egyszerű étkezés, szerviz költsége (pogácsa, ásványvíz, kávé)  
Cél: a szakemberekhez, érintett lakossághoz történő eljuttatás minél nagyobb 
arányban. 
Felmerülő feladatok: tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, nyomtatása, 
elektronikus és papíralapú kiosztása, szétküldése előkészítésként, helyszín és 
infrastrukturális feltételek biztosítása, kerekasztal rendezvények előkészítése, 
megszervezése, lebonyolítása, technikai, informatikai eszközök, kezelő személyzetük 
biztosítása, meghívók összeállítása, szétküldése, regisztráció lebonyolítása, 
rendezvényenként fotódokumentáció, emlékeztető és szakmai összegzés elkészítése, 
átadása 

 
Az 3. részben meghatározott feladatok ellátására az ajánlatkérőnek nettó 1.505.000,- 
Ft (vagyis bruttó 1.911.350 Ft) áll rendelkezésére. 

 
4. rész: Ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvények lebonyolítása 
Általános 
A szerződés teljesítésének földrajzi területe Gyula, Elek város, Kétegyháza, Lőkösháza 
nagyközség. A projekt célja: Ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvények lebonyolítása. 

 
 Meghatározott tevékenységek, elvárt eredmények 

• Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi 
programjaikban megfogalmazott, ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek 
megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében 12 alkalommal, 
széleskörű bevonást elérve, illetve a sok ismeretet átadva a célcsoportnak, a 
lakosságnak, az érintetteknek és a közreműködőknek egyaránt, s amely tartalmazza a 
szervezők, lebonyolítók díjait, a helyiség bérleti díjakat, az informatikai, technikai 
eszközök bérleti díjait, a tájékoztatók, szakmai anyagok költségeit, továbbá az étkezés 



költségeit. (Az események megrendezésének helyszínei Gyula, Kétegyháza, Elek, 
Lőkösháza települések jelen projekt megvalósítására alkalmas ingatlanjai, helyszínei). 
Célközönség: felzárkóztatás, esélyegyenlőség, szociális területen dolgozó 
szakemberek, érintettek, lakosság gyermekek és felnőttek egyaránt 
Felmerülő feladatok:  
– Rendezvényeket megelőzően DM-levél készítés és kiküldés/eljuttatása 
– Előadói díjak biztosítása (szükség szerint) 
– Szemléltető eszközök biztosítása 
– helyiségek. helyszínek biztosítása, 
– technikai, informatikai eszközök biztosítása 
– tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, elkészítése 
– egyszerű étkezés, szerviz költsége (pogácsa, ásványvíz, kávé)  
Cél: a szakemberekhez, érintett lakossághoz történő eljuttatás minél nagyobb 
arányban. 
Felmerülő feladatok: tájékoztatók, szakmai anyagok összeállítása, nyomtatása, 
elektronikus és papíralapú kiosztása, szétküldése előkészítésként, helyszín és 
infrastrukturális feltételek biztosítása, kerekasztal rendezvények előkészítése, 
megszervezése, lebonyolítása, technikai, informatikai eszközök, kezelő személyzetük 
biztosítása, meghívók összeállítása, szétküldése, regisztráció lebonyolítása, 
rendezvényenként fotódokumentáció, emlékeztető és szakmai összegzés elkészítése, 
átadása 
Az 4. részben meghatározott feladatok ellátására az ajánlatkérőnek nettó 4.200.000,- 
Ft (vagyis bruttó 5.334.000 Ft) áll rendelkezésére. 
 

Szolgáltatás megrendelés 
CPV: 79.14.00.00-7, 79.41.60.00-3, 79.95.20.00-2, 98.00.00.00-3 

 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 
huszonöt millió forintot. 
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:  
2015.06.25. 
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. rész: kettő 
2. rész: három 
3. rész: négy  
4. rész: kettő 



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): 
1. rész: 
1. Ajánlattevő: Hanan Med Samar Kft. (5700 Gyula, Béke sgt. 27. IV.14.)  
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 3.150.000,- Ft 
2. Ajánlattevő: Color in Press Kft. (5700 Gyula, Katona J. tér 5.)   
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 3.190.000,- Ft  
 
2. rész: 
1. Ajánlattevő: Hanan Med Samar Kft. (5700 Gyula, Béke sgt. 27. IV.14.)  
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 3.210.000,- Ft 
2. Ajánlattevő: Best Panorama Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 3.200.000,- Ft 
3. Ajánlattevő: Dél-alföldi Wellness Egyesület (5700 Gyula, Rulikowski u. 9. II.em./9.) 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  3.070.000,- Ft  
 
3. rész: 
1. Ajánlattevő: Hanan Med Samar Kft. (5700 Gyula, Béke sgt. 27. IV.14.)  
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 1.550.000,- Ft 
2. Ajánlattevő: Color in Press Kft. (5700 Gyula, Katona J. tér 5.)   
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  1.500.000,- Ft 
3. Ajánlattevő: Best Panorama Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 1.610.000,- Ft 
4. Ajánlattevő: Dél-alföldi Wellness Egyesület (5700 Gyula, Rulikowski u. 9. II.em./9.) 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  1.920.000,- Ft 
 
4. rész: 
1. Ajánlattevő: Color in Press Kft. (5700 Gyula, Katona J. tér 5.)   
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  4.180.000,- Ft  
2. Ajánlattevő: Best Panorama Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 4.320.000,- Ft  
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként):-- 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása:-- 



d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-- 
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: 
1. rész: 
Név:   Hanan Med Samar Kft.   
Cím:   5700 Gyula, Béke sgt. 27. IV.14. 
Nettó ajánlati ár: 3.150.000,- Ft 
Kiválasztás indoka: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
2. rész: 
Név:   Dél-alföldi Wellness Egyesület   
Cím:   5700 Gyula, Rulikowski u. 9. II.em./9. 
Nettó ajánlati ár: 3.070.000,- Ft 
Kiválasztás indoka: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
3. rész: 
Név:   Color in Press Kft.   
Cím:   5700 Gyula, Katona J. tér 5.  
Nettó ajánlati ár: 1.500.000,- Ft 
Kiválasztás indoka: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
4. rész: 
Név:   Color in Press Kft.   
Cím:   5700 Gyula, Katona J. tér 5.  
Nettó ajánlati ár: 4.180.000,- Ft  
Kiválasztás indoka: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

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. rész: rendezvényszervezés; előadói feladatok; étkezés, bekészítés 
  2. rész: -- 
  3. rész: -- 
  4. rész: -- 
 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: 

1. rész: Mindflow Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Bodoky u. 5.)  



Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében az ajánlattételi felhívás L) b) 
pontjában foglaltak igazolása érdekében, az M1 pont szerinti alkalmasság igazolására 

  2. rész: -- 
  3. rész: -- 

4. rész: Gyula System Kft. (5700 Gyula, Tomcsányi u. 36.)  
Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében az ajánlattételi felhívás L) b) 
pontjában foglaltak igazolása érdekében, az M1 pont szerinti alkalmasság igazolására. 

 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
2015.07.18. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2015.07.27. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.07.17. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.07.17. 
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 *-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. 
 


