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15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Kossuth tér 11. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és 

Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása vállalkozási szerződés 

keretében. 

1. rész: A 78. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése és bontása, az 

állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése 

2. rész: A 78. OMÉK FM központi stand tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 

3. rész: A 78. OMÉK kistermelői és egységstandok, színpad tervezése, építése, üzemeltetése és 

bontása 

4. rész: A 78. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 

5. rész: A 78. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 

6. rész: A 78. OMÉK állatbemutató sátor tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész:  

A 78. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése és bontása, az 

állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése. 

Hungexpo B pavilonban összesen: 6535 m2 Kincsem Park területén összesen: 4000 m2 

Részletes feladatleírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 

2. rész: 

A 78. OMÉK FM központi stand tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.  

Standok mérete összesen (A, G pavilonok): 1250 m2, 7 blokkban. 

Részletes feladatleírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 

3. rész: 

A 78. OMÉK kistermelői és egységstandok, színpad tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.  

Kiállítói egységstandok A, D és F pavilonok: 65 db, összesen 780 m2 

Kiállítói standok G pavilon: 25 db 100 m2-es, 8 db 50 m2-es, összesen: 2900 m2 

Központi stand G pavilon: 1 db 100 m2-es 

Kiállítói egységstand G pavilon: 9 db 12 m2-es egységstand 

Védjegyes termékek közösségi stand: 300 m2 

100 m2 beltéri színpad továbbá a színpad mögött 1 db 100 m2-es pihenő helyiség 

Összes beépítendő terület: 4388 m2 

Részletes feladatleírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 

4. rész: 

A 78. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.  

Közösségi stand D pavilon: 500 m2  
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Színpad D pavilon: 20 m2 

szabadtéri öko-játszótér B és 16-os pavilon közötti területen 100 m2 továbbá  

kapcsolódó programok lebonyolítása. 

Részletes feladatleírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 

5. rész: 

A 78. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.  

Az A, G, F pavilonok közötti, fentről fedett, de nem zárt passzázs részen, továbbá a C, G és B, D 

pavilonok és a B szabad területen, összesen 240 m2 nagyságú faház-sor kialakítása, megépítése, 8 

m2 (igény esetén két részre osztható) nagyságú kiállítói helyen max. 60 db kiállító részére a szükséges 

felszerelésekkel, valamint áram és víz igények bekötésével, továbbá a kivitelezés és üzemelés alatt 

történő közüzemi fogyasztás (áram, víz) biztosításával.  

Részletes feladatleírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 

6. rész:  

A 78. OMÉK állatbemutató sátor tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.  

Sátor mérete összesen: 3200 m2, 1 tagban  

Részletes feladatleírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: a Kbt. 21. § (2) 

bekezdése alapján a Kbt. III. rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós értékhatárt elérő értékű, tárgyalásos eljárás 

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

körülmények ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

alkalmaz tárgyalásos eljárást. 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094–184852 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-6681/2017.  

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn) 

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

ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 

 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [1] Elnevezés: A 78. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, 

üzemeltetése és bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [2] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban az 1. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve 

szakmai (M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi 

jelentkezés megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, azaz érvényes.  

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

A Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, a 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi felhívásban az 1. rész 

esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai (M1-M2) 

alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés megfelel az 

eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, azaz 

érvényes.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: --- 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: --- 

 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 

Rész száma: 2 [2] Elnevezés: A 78. OMÉK FM központi stand tervezése, építése, üzemeltetése és 

bontása 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [2] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban a 2. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai 

(M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés 

megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

azaz érvényes.  

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

A Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, a 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi felhívásban a 2. rész 

esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai (M1-M2) 

alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés megfelel az 

eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, azaz 

érvényes.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [3] Elnevezés: A 78. OMÉK kistermelői és egységstandok, színpad tervezése, építése, 

üzemeltetése és bontása 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [2] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban a 3. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai 

(M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés 

megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

azaz érvényes.  

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

A Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, a 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi felhívásban a 3. rész 

esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai (M1-M2) 

alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés megfelel az 

eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, azaz 

érvényes.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [4] Elnevezés: A 78. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése és 

bontása 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [3] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban a 4. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai 

(M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés 

megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

azaz érvényes.  

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

A Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, a 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi felhívásban a 4. rész 

esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai (M1-M2) 

alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés megfelel az 

eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, azaz 

érvényes.  

3./ Magyar Díszkertészek Szövetsége (1118 Budapest, Villányi u. 35-43. adószáma: 19654717-1-43) 

Modulex-Reklám Kiállítás tervező és kivitelező Bt. (1031 Budapest, Amfiteátrum utca 38. adószáma: 

28340876-2-41.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban a 4. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai 

(M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés 

megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

azaz érvényes.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

3./ Magyar Díszkertészek Szövetsége (1118 Budapest, Villányi u. 35-43. adószáma: 19654717-1-43) 

Modulex-Reklám Kiállítás tervező és kivitelező Bt. (1031 Budapest, Amfiteátrum utca 38. adószáma: 

28340876-2-41.) közös részvételre jelentkező 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [5] Elnevezés: A 78. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [2] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban az 5. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve 

szakmai (M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi 

jelentkezés megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, azaz érvényes.  

2./ IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (IDMC Kft.) (9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A. adószám: 

11819943-2-08.) 

A Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, a 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi felhívásban az 5. rész 

esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai (M1-M2) 

alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés megfelel az 

eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, azaz 

érvényes.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

2./ IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (IDMC Kft.) (9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A. adószám: 

11819943-2-08.) 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [6] Elnevezés: A 78. OMÉK állatbemutató sátor tervezése, építése, üzemeltetése és 

bontása 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [2] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

A Közös Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 

megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi 

felhívásban a 6. rész esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai 

(M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés 

megfelel az eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

azaz érvényes.  

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

A Részvételre Jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően, a 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatával előzetesen igazolta a részvételi felhívásban a 6. rész 

esetében előírt gazdasági és pénzügyi (P1-P3), valamint műszaki illetve szakmai (M1-M2) 

alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét továbbá a részvételi jelentkezés megfelel az 

eljárást megindító dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, azaz 

érvényes.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1./ HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. adószáma: 10478701-2-

42.) és a MODUL’GP Kiállítás kivitelező és Berendező Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 69. 

adószáma: 10907063-2-42.) közös részvételre jelentkező 

2./ OC BAU Kft. (1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7. adószáma:10891188-2-42.) 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/06/20) 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) További információk: 2 

 


