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Tájékoztató az eljárás eredményéről - MNV Zrt. kultúraváltási projekt KÉ-2573/2017

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU101
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
Kovácsné dr. Antal Éva
+36 12374400
E-mail:
Fax:
kozbeszerzes@mnv.hu
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
( ) Központi szintű

( ) Közszolgáltató
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( ) Regionális/helyi szintű( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
(x) Közjogi szervezet

( ) Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Általános közszolgáltatások
( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
( ) Honvédelem
( ) Szociális védelem
( ) Közrend és biztonság
( ) Szabadidő, kultúra és vallás
( ) Környezetvédelem
( ) Oktatás
( ) Gazdasági és pénzügyek
(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
( ) Egészségügy

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
( ) Vasúti szolgáltatások
( ) Villamos energia
( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
( ) Földgáz és kőolaj kitermelése
( ) Kikötői tevékenységek
( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
( ) Repülőtéri tevékenységek
( ) Víz
( ) Egyéb tevékenység:
( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: MNV Zrt. kultúraváltási projekt

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy79411100-9
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A MNV Zrt. kultúraváltási projektjének célja, hogy az MNV által kezelt ügyek
érezhetően egyszerűbben és gyorsabban valósuljanak meg,ennek érdekében az együttműködés a szervezet vezetői között és a
vezetők és munkatársak között javuljon. E cél érdekében a szükséges feladatok ellátására szólóan került a tárgyi eljárás
lefolytatásra.
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II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke(ÁFA nélkül)
Érték: 17650000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából
kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1
II.2.1) Elnevezés: 2 MNV Zrt. kultúraváltási projekt

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):12

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy79411100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Szervezeti diagnózis - a szerződés aláírásától számított 120. napig
A szervezeti diagnózis fázis célja azonosítani azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek alapvetően meghatározzák a szervezet
kultúráját és a szervezeti viselkedésformákat.
• Projekt indítás, stakeholderek azonosítása, projekt célok definiálása
o Vezetői interjúk, dokumentumelemzés alapján
• Szervezeti diagnózis előkészítése
o A szervezet munkaköri és feladat alapú átvilágítása
• Szervezeti diagnózis készítése
o összefoglaló riport készítése a szervezeti diagnózisról a feltárt szervezeti jellemzők kiértékelésével
o azon pontok azonosítása, ahol rövid távú beavatkozások eszközölhetők
• Első felsővezetői műhelymunka
o facilitált, egynapos műhelymunka a vezetői szint bevonásával
o visszajelzés a szervezeti diagnózisról, ennek felsővezetői validálása
o szervezeti célok meghatározása
o a szervezeti kultúrát befolyásoló tényezők azonosítása
o a rövid-, közép és hosszútávú kultúraváltás stratégiájának közös megfogalmazása
2. Szervezeti folyamatok felmérése, elemzése és értékelése - a szerződés aláírásától számított 120. napig
• Folyamatok felmérése
o döntési, ügymeneti, kommunikációs és az együttműködést igénylő folyamatok felmérése
o azon pontok azonosítása, melyek jellemzően meghatározzák a szervezet kultúráját és viselkedésfor-máit
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o beavatkozást igénylő, konfliktuspontok meghatározása
o a szervezeti felmérés információs forrása alapvetően a vezetőkkel készített, célzott mélyinterjúk/ fó-kuszcsoportos interjúk,
illetve a kérdésben releváns szervezeti dokumentumok áttanulmányozása
• Szakterületi igazgatók bevonása
o mélyinterjúk, fókuszcsoportos interjúk, vagy szükség szerint kis létszámú (4-6 fő) műhelymunkák le-bonyolítása
• Összefoglaló riport készítése a folyamatok felméréséről
3. Változás menedzsmentre való felkészülés - a szerződés aláírásától számított 180. napig
• Változás menedzsment tréning a vezetők részére
o általános, fél napos változásmenedzsment tréning a vezetők részére
o a tréning célja a vezetők érzékenyítése és különböző változásmenedzsment technikák elsajátítása, melyek nélkülözhetetlenek a
szervezeti változások vezetői menedzseléséhez
• A gyorsan végrehajtható változások azonosítása
o Javaslattétel a felsővezetés felé azon rövid távon megvalósítható változásokra, melyeknek rövid távon értékelhető, mérhető
eredménye van.
• Döntés előkészítő műhelymunka a vezetők (igazgatók) bevonásával
o Facilitált, egy napos workshop
o Rövid távú változási lépések megvitatása és validálása
o Változások bevezetésének lépései, módozatai, lehetséges eszközeinek meghatározása a résztvevők bevonásával
4. Rövid távon megvalósítható változások - a szerződés aláírásától számított 270. napig
• Megvalósítási lépések megtervezése a vezetők bevonásával
o Facilitált, egy napos workshop
o A változásban érintettek bevonásának lehetőségei, módszerei, eszközei
o Közös forgatókönyv készítése
• Rövid, közép- és hosszútávon megvalósítható lépések
• Döntési pontok
• Eszköz és infrastrukturális igény
• Bevontak köre
• Várt eredmények és hatások meghatározása
• Folyamatba épített visszacsatolás módszere
• Első, gyorsan végrehajtható változások megvalósítása
o a közös forgatókönyv alapján
o eredmény/ hatás mérése és visszacsatolás
• Az új kultúra elterjesztése a mindennapokban - vezetői műhelymunkák a releváns igazgatók bevonásával az azonosított
változások modellezésére
o a forgatókönyv alapján azon változtatások műhelymunkája, melyek összetettebb változásokat igényelnek, több szervezeti
egységet/ vezetőt érintenek
o az adott változásban érintettek bevonásával félnapos workshopok
o a változtatási javaslatok közös finomhangolása, korrekciója
5. Visszajelzés, értékelés - a szerződés aláírásától számított 360. napig
• Hatások, eredmények mérése és összefoglalása
• Összefoglaló riport készítése az egy éves folyamatról
o az egy éves folyamat összefoglalása
o alkalmazott módszertan
o felmérések, diagnózis eredményei
o elért eredmények bemutatása
o közép- és hosszútávú célok bemutatása
o összegző javaslatok
o interjúk, műhelymunkák dokumentációja
A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződés-tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
[x] Minőségi szempont 1220 –
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1 Ajánlattevő a teljesítésben résztvevő személyi állományának projektvezető szakmai tapasztalata (1 fő kerül értékelésre) - az
alábbi tárgykörben:szervezetfejlesztés és/vagy stratégiakészítés tárgyú pro 10
2 Ajánlattevő a teljesítésben résztvevő személyi állományának tapasztalata (legfeljebb 3 fő összesített tapasztalata kerül
értékelésre) - az alábbi tárgykörben: szervezetfejlesztés tárgyú projektben val 10
( ) Költség szempont 120 –
(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás nettó összege / Súlyszám: 80
[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) kód:
79411100-9 Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
79410000-1 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek
megfelelően a legjobb ár - érték arány megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli.
Részszempont Súlyszám
1. Ár szempont
Az ellenszolgáltatás nettó összege 80
2. Minőségi szempont
2.1. Ajánlattevő a teljesítésben résztvevő személyi állományának projektvezető szakmai tapasztalata (1 fő kerül étékelésre)
- az alábbi tárgykörben:
szervezetfejlesztés és/vagy stratégiakészítés tárgyú projektben való részvétel;
és
-az alábbi időtartamban:
az alkalmassági minimumkövetelményen (azaz 6 hónapon) felüli szakmai tapasztalat hónapban megadva, maximum további 18
hónap 10
2.2. Ajánlattevő a teljesítésben résztvevő személyi állományának tapasztalata (legfeljebb 3 fő összesített tapasztalata kerül
értékelésre)
- az alábbi tárgykörben:
szervezetfejlesztés tárgyú projektben való részvétel;
és
-az alábbi időtartamban:
hónapban megadva, minimum 6 hónap/fő, maximum 24 hónap/ 3 fő) 10
Az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (pontskála) alsó határa 1 pont,
felső határa 10 pont valamennyi részszempont esetén.
ad 1 A pontszámok kiosztásának módszere az 1. sz. részszempont tekintetében:
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Ajánlatkérő az 1. sz. értékelési részszempontnál (relatív értékelés módszerén belül) a fordított arányosítást alkalmazza:
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a
fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi:
P=(A legjobb )/(A vizsgált)*(P max〖- P min)+P min〗
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg a részszempontra
vonatkozó értékelési pontszámot.
ad 2. A pontszámok kiosztásának módszere az 2.1. és 2.2. sz. részszempontok tekintetében:
Ajánlatkérő a 2.1. sz. és 2.2. sz. értékelési szempontnál (relatív értékelés módszerén belül) az egyenes arányosítást alkalmazza:
A legmagasabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat.

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg a részszempontra
vonatkozó értékelési pontszámot.

Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a
matematikai kerekítés szabályai szerint kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb
ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat bír a legjobb árérték aránnyal, amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legkedvezőbb.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
( ) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Meghívásos eljárás
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( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
( ) Tárgyalásos eljárás
( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
(x) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
(x) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:2
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1

A szerződés száma: 1 Rész száma:2Elnevezés: MNV Zrt. kultúraváltási projekt
Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
( ) A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe1

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2
A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2
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A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Integrated Consulting Group Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft
Postai cím:
Seregély u. 20.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU101
1037
HU
E-mail:
Telefon:
zarandy@icg-exante.hu
Internetcímek: (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12951501-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk(ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 17640000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár2(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.7) A megkötött szerződések száma:(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
[ ] Európai Unió
[ ] nem Európai Unió
Ország: 1
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege2

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 12

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Integrated Consulting Group Ex Ante Tanácsadó Iroda
Postai cím:
Seregély u. 20.
Város:
NUTS-kód: Postai irányítószám:
Ország:
Budapest HU101
1037
HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 212951501-2-41

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Humán Swot Tanácsadó Kft.
Postai cím:
Székely Bertalan köz 1.
Város: NUTS-kód:Postai irányítószám: Ország:
MonorHU102
2200
HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 213876593-2-13
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Learning Innovation Kft.
Postai cím:
Királyok útja 98.
Város: NUTS-kód:Postai irányítószám: Ország:
BudapestHU101
1039
HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 223994810-2-41

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Rávezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Báthory u. 4. II/1
Város:
NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország:
Budapest HU101
1054
HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 214448304-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
2016/12/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírásrészeként
[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmivezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírás részeként
[ ] Alkalmassági feltételként
[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
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VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2
[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 2

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/15 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/palyazatok/eredmenyhirdetesek/palyazatok_kozbeszerzesek/KE_2573_2017.html

12/12

