ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000626422019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

A Felsőszentmártoni EFOP-1.5.3-16-2017-00052 számú projekt

Ajánlatkérő
neve:

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata

rendezvényeinek és képzéseinek beszerzése

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Felsőszentmárton Községi Önkormányzata

Postai cím:
Város:

Felsőszentmárton

Egyéb cím adatok:

Kossuth L. Utca 8

Hivatalos név:

Dél-Baranyáért Alapítvány

Postai irányítószám:

7968

Ország:

Magyarország

Postai cím:
Város:

Kémes

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Kossuth L. utca 8.

Hivatalos név:

Drávakeresztúr Község Önkormányzata

7843

Ország:

Magyarország

Postai cím:
Város:

Drávakeresztúr

Egyéb cím adatok:

Petőfi Út 66

EKR000626422019

Postai irányítószám:

7967

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000626422019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa

A Felsőszentmártoni EFOP-1.5.3-16-2017-00052 számú projekt rendezvényeinek
és képzéseinek beszerzése

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Dél-Baranyáért 1 rész Antidiszkriminációs tréningek megvalósítása (2db) Drávakeresztúr 1 rész Horvát tánzház - 3 alkalommal
Nemzetiségi rendezvények - 6 alkalommal FSZ 1 rész Utazási költség Interaktív programsorozat, védőnők, családsegítők, pedagógusok
, orvos, egészségfejlesztési szakemberek stb. együttműködésével összesen 5 alkalommal a projekt időtartama alatt. Helyi
nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása keretében egész napos összművészeti horvát fesztiválok rendezése
összesen 6 alkalommal a projekt megvalósítása alatt. A közszolgáltatások elérhetővé tétele, a helyi szolgáltatások továbbfejlesztése
érdekében több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv kialakítása a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján
helyi szolgáltatásfejlesztési kerekasztal fórumok megtartásával, összesen 15 alkalommal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2020.07.31

Baranya megye területe a műszaki specifikációban meghatározott helyszíneken

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok

Nem

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
K1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak; illetőleg K2. az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági társaság, amellyel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b)
pont] Dél-Baranyáért 1 rész Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha P1) a megindító felhívás megküldését megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele - amennyiben tevékenységét,
működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az eljárást megindító felhívás megküldésének
időpontjáig, - nem érte el a nettó 4.200.000,- forintot. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik M1) az
eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik képzésre vonatkozó, minimum 1
darab, a szerződés szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával. M2) 2013.évi LXXVII. (felnőttképzésről szóló) törvény
rendelkezései értelmében felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel. M3) a felhívásban szereplő képzés (
Antidiszkriminációs tréning) engedélyezésre vonatkozó beadvánnyal. Drávakeresztúr 1 rész Alkalmatlan az ajánlattevő, közös
ajánlattevő, ha P1) a megindító felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele - amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének,
működésének megkezdésétől az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjáig, - nem érte el a nettó 1.400.000,- forintot.
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik M1) az eljárás megindító felhívás megküldésének időpontjától
visszafele számított 3 évben nem rendelkezik minimum 3 db közösségfejlesztés típusú rendezvények szervezésére vonatkozó
referenciával FSZ 1 rész Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha P1) a megindító felhívás megküldését megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele - amennyiben tevékenységét,
működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az eljárást megindító felhívás megküldésének
időpontjáig, - nem érte el a nettó 5.000.000,- forintot. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik M1) az eljárás
megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafele számított 3 évben nem rendelkezik minimum 3 db közösségfejlesztés típusú
rendezvények szervezésére vonatkozó referenciával
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IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy eredménytelen az eljárás – a közbeszerzésekért felelős miniszter előírása alapján – ha az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlat nem kerül benyújtásra [Kbt. 75. § (6) bekezdés]!

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.05.23

12:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Értékelési részszempontok Mértékegység Súlyszám Dél-Baranyáért 1 rész: 1.Egyösszegű nettó ajánlati árnettó HUF - 50 2.Rendelkezik
az esélyegyenlőséget elősegítő képzések szervezésével kapcsolatos minimum 5 éves szakmai tapasztalatra vonatkozó referencia
Baranya megyében (Igen/Nem) - 40 3.Rendelkezik andragógia vonatkozásában releváns végzettséggel és/vagy képesítéssel rendelkező
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 6 hónap tapasztalattal (Igen/Nem) - 10 Drávakeresztúr 1 rész: 1.Egyösszegű nettó ajánlati
árnettó HUF - 50 2.Dél-Dunántúl területére közösségfejlesztés típusú rendezvények szervezésére vonatkozó referencia (Igen/Nem) - 10
3.Dél-Dunántúl területére közösségi, nemzetiségi típusú rendezvények szervezésére vonatkozó referencia (Igen/Nem) - 10 4.Heti 6 óra
személyes jelenlét vállalása a célterületen (Igen/Nem) - 15 5.10 éves rendezvényszervezési szakmai tapasztalatra vonatkozó referencia
(Igen/Nem) - 15 FSZ 1 rész: 1.Egyösszegű nettó ajánlati árnettó HUF - 50 2.Dél-Dunántúl területére közösségfejlesztés típusú
rendezvények szervezésére vonatkozó referencia (Igen/Nem) - 10 3.Dél-Dunántúl területére közösségi, nemzetiségi típusú
rendezvények szervezésére vonatkozó referencia (Igen/Nem) - 10 4.Heti 6 óra személyes jelenlét vállalása a célterületen (Igen/Nem) 15 5.10 éves rendezvényszervezési szakmai tapasztalatra vonatkozó referencia (Igen/Nem) - 15 A felhívásra vonatkozó további
információk a felhívásban és a felhíváshoz mellékelt külön dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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