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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2010. július 13-ai ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés az „Újpesti Főtér Program rendezvényeinek szervezése és 
lebonyolítása” tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2010. május 18-ai ülésén a 236/2010. (V.18.) sz. határozatával döntött az 
„Újpesti Főtér Program rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása” tárgyában egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről gondoskodjék. Döntött továbbá arról, hogy a Polgármester az 
eljárás elbírálásának segítésére szakmai zsűrit hozzon létre. 
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-14425/2010 hivatkozási szám alatt 2010. június 14-én jelent meg 
a Közbeszerzési Értesítőben. 
 
Az ajánlatok felbontására 2010. július 5. napján 9.00 órakor került sor. Az ajánlattételi 
felhívásban megadott határidőre négy (4) ajánlat érkezett.  
 
1.sz. ajánlat 
Ajánlattevő neve: Sensation Kommunikációs Ügynökség Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 2241 Sülysáp, Dózsa György út 25.  
Nettó ajánlati ár összesen (A rendezvénysorozat tervezése, szervezése, és teljes körű 
lebonyolítása, beleértve a PR ügynökségi feladatok ellátását is): 39 886 092,- Ft 
 
2.sz. ajánlat  
Ajánlattevő neve: Leon Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő székhelye: Budapest 1211 Öntő utca 6/2. 
Nettó ajánlati ár összesen (A rendezvénysorozat tervezése, szervezése, és teljes körű 
lebonyolítása, beleértve a PR ügynökségi feladatok ellátását is): 41 980 000,- Ft 
 

3.sz. ajánlat 
Ajánlattevő neve: Colossal Rendezvénytechnikai Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 
Nettó ajánlati ár összesen (A rendezvénysorozat tervezése, szervezése, és teljes körű 
lebonyolítása, beleértve a PR ügynökségi feladatok ellátását is): 41 964 800,- Ft 
 

4.sz. ajánlat 
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Ajánlattevő neve: Multeam 360 Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 2011 Budakalász, Hargita u. 2.  
Nettó ajánlati ár összesen (A rendezvénysorozat tervezése, szervezése, és teljes körű 
lebonyolítása, beleértve a PR ügynökségi feladatok ellátását is): 39 897 200,- Ft 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 57. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében. 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
- a Leon Szolgáltató Kft. (1211 Budapest, Öntő u. 6/2) ajánlata érvényes, az ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas.  
 
- a Colossal Rendezvénytechnikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) a 
hiánypótlásnak nem tett eleget, ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja 
alapján. 
 
- a Sensation Kommunikációs Ügynökség Kft. (2241 Sülysáp, Dózsa György út 25.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.  
 
- a Multeam 360 Kft. (2011 Budakalász, Hargita u. 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes, az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.  
 
Ezt követően a Bizottság az érvényes ajánlatok tekintetében elvégezte a részszempontok 
szerinti ajánlati elemek értékelését. 
 
Az értékelés az 1. részszempont esetében arányosítással történt, úgy, hogy a legjobb ajánlat 
minden alszempont esetében (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül 
kiszámításra. Az adható pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont. Az értékelés a 2 és 3. 
részszempont esetén pontkiosztással történt a szakmai zsűri véleményének megfelelően. 
 
   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az elbírálás A részszempontok Sensation 
Kommunikációs 
Ügynökség Kft. 

Leon Szolgáltató Kft. Multeam 360 Kft. 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

1. Nettó ajánlati ár 
(Ft) 35 10 350 1 35 9,95 348,25 

2. Szakmai 
koncepció és a 
bonyolítás minősége 
 

55 - - - - - - 

2.1 A kötelezően 
előírt rendezvények 
tervezésének, 
előkészítésének, és 
teljes körű 
lebonyolításának 

40 8,67 346,8 9,33 373,2 7 280 



 3 

szakmai tartalma  
 
2.2 Ajánlattevő által 
javasolt alternatív 
programok szakmai 
tartalma  
 

15 8,67 130 8 120 8 120 

3. Az állandó 
kommunikáció 
szakmai tartalma 

10 8,67 86,7 8 80 9,67 96,7 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

 913,5  608,2  844,95 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat– alapján a Sensation 

Kommunikációs Ügynökség Kft.. ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 
3. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Multeam 360 Kft. ajánlattevőt jelölje 

meg. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Újpesti Főtér Program rendezvényeinek 
szervezése és lebonyolítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének 
a Sensation Kommunikációs Ügynökség Kft. (2241 Sülysáp, Dózsa György út 25.) 
ajánlattevőt, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Multeam 360 Kft. (2011 
Budakalász, Hargita u. 2.) ajánlattevőt jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy 
a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
kösse meg.  
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. augusztus 4. 
 
 
Budapest, 2010. július 13.  
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 


