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II.szakasz: Tárgy

A Madách Színház 2023/2024-es évad előadásainak kampányához közterületi reklámfelületek biztosítása és reklámanyagok
kihelyezése, szükség esetén pótlása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

közterületi reklámszolgáltatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17835312Fax: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

Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.Ajánlatkérő 
neve:

közterületi reklámszolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR002009562022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Madách Színház Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

21974593242

Erzsébet Körút 29-33

Budapest HU110 1073

Burg Péter

burgpeter@icloud.com +36 209816045

www.madachszinhaz.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

251A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 248-723312A 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

A Színház kampánya 4 időszakból áll, melyek:
- 2023. február 16-tól március 31-ig (I. sz. kampány-időszak) 200 db citylight
- 2023. április 16-tól június 15-ig (II. sz. kampány-időszak) • 200 db citylight
- 2023. szeptember 1-től november 30-ig (III. sz. kampány-időszak) • 200 db citylight
- 2023. február 16-tól 2024. június 30-ig (IV. sz. un. teljes kampányidőszak) • 1200 db citylight

2. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen



EKR002009562022

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (netto) HUF :19 260 000
ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint legkedvezőbb ajánlatot.

13408381241JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1027 Budapest, 
Ganz Utca 16. IV. emelet

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (netto) HUF :19 260 000
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Ajánlattevő igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

13408381241JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1027 Budapest, Ganz 
Utca 16. IV. emelet

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

City-light plakáthelyek biztosítása, változó mennyiségben a megjelölt 4 kampány időszaka alatt ill. a plakátok egyes 
helyszíneken történő kihelyezése során.

Nem ismert
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

2023.02.01VI.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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2023.02.10Lejárata:2023.02.01Kezdete:

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:

Ajánlatuk hiányos volt, mely hiányosság pótolható volt.
Ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldtünk, melyben ismertettük a hiány mibenlétét, a hiánypótlás módját, határidejét a 
következők szerint:

Az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában előírtuk, hogy:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a EEKD formanyomtatványban az 
alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk 
megadását.

A benyújtott EEKD formanyomtatványban a IV. részben  nem került kitöltésre sem a B szakasz sem a C szakasz.

Kérjük, hogy hiánypótlás keretében nyújtsak be a megfelelően kitöltött EEKD formanyomtatványt.

Ajánlattevő a hiányosságot határidőn belül nem pótolta.

Mindezekre tekintettel megállapítjuk, hogy az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek és erre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja értelmében érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14540633241PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1012 Budapest, Logodi Utca 
53-55.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2023.01.31

2023.01.31
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A moratórium lejárta elírásra került a korábban kiküldött összegezésben.
Jelen javítás ezt hívatott korrigálni.

VI.1.10) További információk:

2023.02.01VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
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