
Tiszacsege Város Polgármesterének 

39/2021. (IV. 9.) PM. számú HATÁROZATA: 

 

 

Tárgy: Javaslat az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások 

fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című projekttel kapcsolatos 

rendezvényszervezési feladatok ellátása Tiszacsegén” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 

döntéshez való hozzájárulásra 

 

Szeli Zoltán, mint Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet alapján az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben 

2021. március 10-én K.É.-4133/2021. számon megjelent ajánlattételi felhívás 

közzétételével az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú, „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című projekttel 

kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok ellátása Tiszacsegén” tárgyában, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 

112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok 

értékelése során, a hiánypótlási határidő elmulasztása miatt az érvénytelen ajánlatot 

tevők az alábbiak:  

 

- Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 22., 

adószám: 10586176-2-41) ajánlattevő ajánlata; 

 

- Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft. (székhely: 1036 

Budapest, Perc utca 2., adószám: 25424942-2-41) ajánlattevő ajánlata; 

 

- A-Z Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szalay 

utca 4. 5/3., adószám: 11806642-2-41) ajánlattevő ajánlata. 

 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben 

2021. március 10-én K.É.-4133/2021. számon megjelent ajánlattételi felhívás 

közzétételével az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú, „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című projekttel 

kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok ellátása Tiszacsegén” tárgyában, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 

112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok 

értékelése során, a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján 



érvényes, a szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai 

szempontból is alkalmas ajánlatot tevők az alábbiak: 

 

- Laville Kft. (székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 10. fszt. 2., adószám: 

24232980-2-42) ajánlattevő ajánlata; 

 

- Savic Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő utca 36. fszt. 3., 

adószám: 23028746-2-05) ajánlattevő ajánlata; 

 

- Wisdomforce Consulting Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25., 

adószám: 25155334-2-15) ajánlattevő ajánlata; 

 

- BOOM Hypin Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8. 2/6., adószám: 14782714-

2-42) ajánlattevő ajánlata; 

 

- EPKINET Kft. (székhely: 6440 Jánoshalma, Erdő utca 8., adószám: 14847071-2-

03) ajánlattevő ajánlata. 

 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, a Tiszacsege 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben 2021. 

március 10-én K.É.-4133/2021. számon megjelent ajánlattételi felhívás közzétételével 

az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című projekttel kapcsolatos rendezvényszervezési 

feladatok ellátása Tiszacsegén” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás nyerteseként, a legkedvezőbb ajánlatot adó Wisdomforce 

Consulting Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25., adószám: 

25155334-2-15) ajánlattevőt fogadom el. 

 

 

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, a Tiszacsege 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben 2021. 

március 10-én K.É.-4133/2021. számon megjelent ajánlattételi felhívás közzétételével 

az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című projekttel kapcsolatos rendezvényszervezési 

feladatok ellátása Tiszacsegén” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás második helyezettjeként, a második legkedvezőbb ajánlatot adó 

Laville Kft. (székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 10. fszt. 2., adószám: 

24232980-2-42) ajánlattevőt fogadom el. 

 

 

 



5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a nyertes 

ajánlattevővel a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával a megbízási 

szerződést megkötöm. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Tiszacsege, 2021. április 8. 

 

 

 Szeli Zoltán s.k. 

 polgármester 

 

 


