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Jegyzőkönyvvezető:
dr. Varga András
Takács Péter polgármester üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő jelen
van, a testületi ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 5 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet: 1./ Határozat a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község
Önkormányzata,
Lesenceistvánd
Község
Önkormányzata,
Lesencetomaj Község Önkormányzata, Monostorapáti Község
Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata és Zalahaláp
Község Önkormányzata, mint közös ajánlatkérők által indított „EFOP
- rendezvények Tapolcán és környékén.” tárgyú Kbt. 112. § (1)

bekezdés b)
(Rendezvények
eredményének,
döntésről.

pontja szerinti

nyílt közbeszerzési eljárás 5. része
Monostorapátin.)
illetve nyertesének megállapítására vonatkozó

előadó: Takács Péter polgármester
1./ Határozat a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata,
Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Lesencetomaj Község Önkormányzata,
Monostorapáti Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata és
Zalahaláp Község Önkormányzata, mint közös ajánlatkérők által indított „EFOP
- rendezvények Tapolcán és környékén.” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 5. része (Rendezvények Monostorapátin.)
eredményének, illetve nyertesének megállapítására vonatkozó döntésről.
előadó: Takács Péter polgármester
Takács Péter elmondta, hogy az „EFOP - rendezvények Tapolcán és
környékén.” tárgyú Kbt. 112.
§
(1)
bekezdés
b)
pontja szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás 5. része (Rendezvények Monostorapátin.) közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok bírálata megtörtént, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát
megküldte.
Az eljárásban az alábbi érvényes ajánlatok érkeztek:
1) Ajánlattevő: Keiok Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31. asz.:
13320047243)
Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek
megfelelt.
Nettó ajánlati ár: 7.860.000,- Ft;
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban
előírtaknak
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db.
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott
szakember
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24
hónap.
2) Ajánlattevő: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (8000 Székesfehérvár, Móri Út 16. asz.: 14996058207)
Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek
megfelelt.
Nettó ajánlati ár: 8.265.000,- Ft;
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban

előírtaknak
mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db.
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott
szakember
rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24
hónap.
3) Ajánlattevő: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő
Részvénytársaság. (6500 Baja, Március 15. Sétány 4. asz.: 14470451203)
Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek
megfelelt.
Nettó ajánlati ár: 18.828.000,- Ft;
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán felüli, az M1.) pontban
előírtaknak mindenben megfelelő rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db.
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre megajánlott
szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai
többlettapasztalata: 24 hónap.
Takács Péter a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján javasolja a KEIOK
Kft, ajánlattevőt az eljárás nyertesévé nyilvánítani.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és
kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
26/2021.(VII. 22.) Ökt.sz.

szavazattal

határozatot

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbiak
szerint
határozott
a
Tapolca
Város
Önkormányzata, Gyulakeszi
Község
Önkormányzata,
Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Lesencetomaj Község
Önkormányzata, Monostorapáti Község Önkormányzata, Raposka
Község Önkormányzata és Zalahaláp Község Önkormányzata,
mint közös ajánlatkérők által indított „EFOP - rendezvények
Tapolcán és környékén.” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 5. része (Rendezvények
Monostorapátin.) közbeszerzési eljárásban:
1) A közbeszerzési eljárás 5. része eredményes.
2) Az eljárás nyertese az alábbi, az értékelési részszempontokra
tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: KEIOK Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.

Nettó ajánlati ár: 7.860.000,- Ft;
A III.1.3) pont M1.) alpontban előírt számú referenciák számán
felüli, az M1.) pontban előírtaknak mindenben megfelelő
rendezvényszervezési referenciák száma: 10 db.
A III.1.3) pont M2.) alpontban előírt alkalmassági követelményre
megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot
meghaladó szakmai többlettapasztalata: 24 hónap.
3) A Képviselő testület az eljárás nyertesévé a Közbeszerzési bíráló
bizottság javaslata alapján a KEIOK Kft. ajánlattevőt nyilvánította,
és ajánlatkérő a döntésnek megfelelően a közbeszerzési
eljárás 5. része eredményeként
létrejövő vállalkozási
szerződést a KEIOK Kft-vel fogja megkötni az ajánlati kötöttség
időtartama alatt.
A képviselő – testület meghatalmazza polgármestert az ajánlat
szerinti szerződés megkötésére.
Ajánlatkérő az összegezés az ajánlatok elbírálásáról elnevezésű
dokumentumot az EKR-ben küldi meg az ajánlattevők részére.”
Felelős:

Takács Péter polgármester

Határidő: folyamatos
Több észrevétel indítvány nem volt, ezért Takács Péter polgármester megköszönte a
részvételt, majd az ülést 13.30 órakor bezárta.

k.m.f.
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dr. Varga András
jegyző

