
válasz kieqészitő táiékoztatás kérésére

Az Ajánlatkérő ,,Diaszpóra Program 20í8'elnevezéssel KbL Második Része szerinti nyílt eljárást indított.

A megküldött ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatban egy gazdasági szereplő az

alábbiak szerinti kiegészítö tájékoztatást kérte, amelyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

,"A külhoni fiatalság részére meghirdetett programok konkrét kezdő napja előtti 2-1 héttel történő

Ajánlatkérő program szervezésével kapcsolatos konzultáció kezdeményezét, a teljesíthetőség

(létszám, időszak, programnapok tág intervalluma) miatt kockázatos későinek tartjuk,

Lehetséges e a tervezett programok előtt minimum 3 héttel tájékoztatási-szervezési konzultációt

megindítani az Ajánlatkérő részéről? Ajánlattevő pályázati alkalmassági kizáró ok, amennyiben

minimum 3 héttel előtti konzultációt tudunk vállalni?"

VÁtlSZl Ajánlatkérő, a fenti kérdésset összefüggésben felvetett javasIatot, amety szerint

3 héttel az érintetr programidőszak kezdete előtt kezdődjék meg az írásbeli konzultáció

lebonyolítása, elfogadja, és ennek megfelelően a Közbeszenési Dokumentáció vonatkozó

részét (Műszaki leírás - 7. oldal) az alábbiak szerint módosítja - módosítás vastagon,

dőlttel, aláhúrya szerepel -:

,,Az egyes, fentiekben megjelöft és utóbb még efteruezeft programok kezdő iűpontja előtt !
héftel ajánlatkérő írásbelikonzultáció (Kbt, 105, § 0 bekezdésénekc) pontja) keretében kívánja

megtárgyalni a nyeftes ajánlattevővel az adott programidőszakra vonatkozó részleteket:

résztvevők száma, helyszínek, további igények. Az írásbeli konzultáció erre irányuló felhívás

nyeftes ajánlaftevőnek való megküldésével indul. A felhívásban meg kell határozni a beszerzés

tárgyát, szerződési feftételeket, továbbá azon körülményeket, kiegészítéseket, amelyek

tekintetében a nyertes ajánlattevőnek ki kell egészítenie a keretmegállapodás megkötését

megelőzően benyújtoft ajánlatát. Ajánlatkérő az írásbeli konzuftációt indító ajánlattételifelhívását

az adoft program kezdőnapját megelőzően legalább 3 héűel köteles megküldeni elektronikus

úton a nyeftes ajánlattevőnek, A nyertes ajánlaftevő a felhívásban megjelölt határidő, az ott

megjelölt feltetelek szerint köteles megtenni pontos ajánlatát az adott programra vonatkozóan.

Az ajánlattevő nem tehet a keretmegállapodásban foglaftakhoz képesí kedvezőtlenebb ajánlatot

az írásbeli konzuftáció keretében. Ajánlatkérő az írásbeli konzultáció keretében benyújtoft

ajánlatot értékeli, bírálja és tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt az ajánlat eWlásáról vagy
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elutasításáról, Amennyiben az ajánlatot az ajánlatkérő elutasítja, az írásbeli konzultáció

megismételhető."

2. ,,Az ajánlati felhívásban megadott 2018.02.03,-2018.12.31. közötti teljesítési idószakon belül

budapesti szálláshelyek vonatkozásában kiemelt illetve zárolt foglalási időszakok vannak (ez

szakmai sajátosság, nem csak 2018, évi egyedi helyzet!). Ezek figyelembe vehetők az

Ajánlatkérő részéről? Ajánlattevő pályázati alkalmassági kizáró ok, amennyiben 2018.évi

teljesítési időszakból kizárunk időszakokat (pl, Forma1 07.27-29,; Sziget Fesztivál08.08-15.)?"

vÁtRSZ: Ajánlatkérő a fenti kérdésben hivatkozott, ,,záío|t időszakokra" vonatkozó

felhívást nem tudja figyelembe venni az eljárásban. Ajánlatkérőnek 2018.12.31. napjáig

bezárólag í000 diaszpórában élő külhoni magyar fiatalt kell a nyújtott támogatás

felhasználása érdekében a programokba bevonnia, amelynek megvalósíthatóságát

jelentős mértékben akadályozná, lehetetlenítené et az Önök által hivatkozott ,,záro|t

időszakok" figyelembe vétele.

Tárgybeli eljárásban az ajánlattevő a részekre történő ajánlattétell kizárta, igy az

ajánlattevő ajánlatával a felhívásban és a közbeszezési dokumentációban foglaltakat

teljes körűen magára nézve kötelezőnek ismeri el, különös tekintefiel a műszaki

feltételekre. Ekként, amennyiben ajánlattevő bizonyos időszakokat kizár a teljesítési

idószakból, úgy nem alkalmatlanság, hanem az ajánlat érvénytelensége kerülhet

megállapításra a Kbt.73. § (í)bekezdésének e) pontja alapján.

Mindazonáltal ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőket, hogy az

eljárás megindítását követóen a 2018.02.03 - 2018.12.31. időszakban Diaszpóra Program

2018 keretében megvalósítandó programok tervezett időpontja nagyságrendileg

megállapíthatóvá vált, így ajánlatkérő az ajánlattételifelhívást és a dokumentációt ennek

megfelelően módosítja azzal a feltétellel, hogy a közölt időpontok hozzávetőleges

időpontok, a pontos időpontokat ajánlatkérő az írásbeli konzultáció keretében fogja tudni

megjelÖlni- különös tekintettel a programra jelentkezettek létszámának függvényében .:

dr. Réka
felelós akkreditált

közbe§zérzési szaktanácsadó

Program Neve Tervezett ldőpont
,| Tavaszi szél vizet áraszt 20í8.03.10 - í9.

2 Húsvét 2018.03.30 - 04.09,

3 Majális, pünkösd 20í8.05.14.23.
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4 Juniális 20í8.06.02 - 1í.

5 Összmagyar középiskolás tábor 2018.06.30 - 07.09.

6 Néptánc tábor 2018.07.14-23.

7 l. Anyanyelvitábor 2018.07.28 _ 08.06.

8 ll. Anyanyelvitábor 2018.08.12-2,1.

9 Sport tábor 2018,08j2-21.

10 lll. Anyanyelvitábor 2018.08.18 _ 27.

11 Összmagyar egyetemista tábor 2018.08.,18-27.

12 Szüret 20í8.09.15 - 24.

13 Gloria victis 2018.10.18 -27.

14 Márton napivigadalom 2018.í1.10 - 19.

15 Advent 2018.12.13-22.

Fentiek szerint ajánlatkéró a felhívást, a dokumentációt és az ajánlattételi határidőt megfelelően

módosí$a, majd a módositott dokumentumot a honlapon - a megjelentést követően - közzéteszi,

valamint közvetlenül megküldi az érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére.

Budapest, 2018, január 19,

@
dr. Czakó-Salusinszky Réka

birálóbizottsági tag/felelős akkreditált közbeszezési szaktanácsadó
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