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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyoriszinhaz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 96520627Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Győri Nemzeti SzínházAjánlatkérő 
neve:

Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.01.31

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától számítva 2022. június 30-ig terjedő 
időtartamra vagy a nettó 68 millió Ft keretösszeg elérésig tart. Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta előtt kimerül, a 
szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától 
számítottan 2022. június 30-ig nem merül ki, abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható. Legfeljebb 
alkalmanként 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri 
dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó, ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi 
elszámolási feladatok ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos 
feladatok) az alábbi bontásban: 7 fő nézőtéri dolgozó 6 fő ruhatári dolgozó 1 fő nézőtéri felügyelő 2 fő ruhatári felügyelő 1 fő 
kapcsolattartó A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként kb. 4 óra. A 
nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges alkalmanként. A 
nagyteremben átlagban 170-180, a Kisfaludy teremben átlagban 190-200 előadás van 1 évadban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlatok értékelési szempontja legjobb ár-érték arány szempontja volt: Értékelési részszempontok Súlyszám 1. M/2.
alkalm.szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú szakm. tap.a besz. tárgya szerinti tev-ben összesen a 2 főre 
(min.0, max: 120 hó) 10 2. M/3. alkalm. szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú szakmai tapasztalata a 
besz. tárgya szerinti tev-ben, összesen a 2 főre (min.0, max. 120 hónap) 10 3. M/2,M/3 alk.szemp.nál jelölteken kívül AT besz.tárgya 
szerinti (nézőtéri és/vagy ruhatári szolg.tev.) szakm. tap-al rendelkező szakemberei szakm.i tap. a besz. tárgya sz. tev-ben(min.0,max. 
360 hó) 20 4. Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja 60 4. pont alszempontjai: 4.1. 2.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó díja nettó Ft/
alkalom súlyszám: 20 4.2. 2.2./ 1 fő ruhatári dolgozó díja nettó Ft/alkalom 20 4.3. 2.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/alkalom 10 
4.4. 2.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja nettó Ft/alkalom 10 Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében
: 0-100 pont. Az 1. részszempont szerinti értékelés: Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max – P
min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa, azaz 100 P min: 
a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) /Ajánlatkérő a képlet 
alkalmazása során 120 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 120 hónaphoz viszonyít./ A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az 2. részszempont szerinti értékelés: Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): P = (A 
vizsgált / A legjobb) x (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a 
pontskála felső határa, azaz 100 P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb
érték) /Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 120 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 
120 hónaphoz viszonyít./ A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 3. részszempont szerinti értékelés: Az értékelés képlete (
egyenes arányosítás): P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa, azaz 100 P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) /Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 360 hónap feletti megajánlás esetében is a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 360 hónaphoz viszonyít./ A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 4 részszempont és 
alszempontjai szerinti értékelés: Az értékelés a 4. részszempont alszempontjai tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106.
számában; 2019. június 4. napján jelent meg) 1. számú melléklet 1.A) pont aa) alpontja szerinti „fordított arányosítás” módszerének 
alkalmazásával történik. P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A legalacsonyabb vállalási ár (díj) kapja a max. 100 pontot, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
ajánlatkérő. Az összes pontszám meghatározása: Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett 
pontszámok kerülnek összevetésre.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az egyetlen érvényes ajánlattevő mindegyik részszempontra a maximális pontot kapta.Szöveges értékelés:

10000BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.M/2.alkalm.szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú szakm. tap.a besz. tárgya szerinti tev-ben 
összesen a 2 főre (min.0, max: 120 hó): 276 2.M/3. alkalm. szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú 
szakmai tapasztalata a besz. tárgya szerinti tev-ben, összesen a 2 főre (min.0, max. 120 hónap): 252 3.M/2,M/3 alk.szemp.nál 
jelölteken kívül AT besz.tárgya szerinti (nézőtéri és/vagy ruhatári szolg.tev. ) szakm. tap-al rendelkező szakemberei szakm.i tap. 
a besz. tárgya sz. tev-ben(min.0,max. 360 hó): 408 4.Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja 4.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó 
díja nettó Ft/alkalom: 10 400 4.2./ 1 fő ruhatári dolgozó díja nettó Ft/alkalom: 10 400 4.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/
alkalom: 10 400 4.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja nettó Ft/alkalom: 10 400 Az ajánlat érvényes és alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

Kossuth Lajos Utca 83



EKR000054142020

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131.§ (8) bek. a) pontja értelmében nincsen moratórium, mert csak 1 ajánlat érkezett.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.05.08Lejárata:2020.05.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja 4.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó díja nettó Ft/alkalom: 10 400 4.2./ 1 fő ruhatári 
dolgozó díja nettó Ft/alkalom: 10 400 4.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/alkalom: 10 400 4.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja 
nettó Ft/alkalom: 10 400
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