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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216413-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások
2011/S 130-216413
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Központi Beszerzési IrodaI III. torony, 3. emelet 7. szoba
Figyelmébe: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678254 / 17678276
E-mail: beszerzes@posta.hu, deme.János2@posta.hu
Fax +36 17678321
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.posta.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Központi Beszerzési Osztály III.torony,3.emelet 7. szoba
Figyelmébe: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ, Deme János
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678276
E-mail: deme.Janos2@posta.hu
Fax +36 17678321
Internet: www.posta.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Központi Beszerzési Osztály III.torony,3.emelet 7. szoba
Figyelmébe: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ, Deme János
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678276
E-mail: deme.Janos2@posta.hu
Fax +36 17678321
Internet: www.posta.hu
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Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Posta Zrt. Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Központi Beszerzési Osztály III.torony,3.emelet 7. szoba
Figyelmébe: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ, Deme János
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678276
E-mail: deme.Janos2@posta.hu
Fax +36 17678321
Internet: www.posta.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Posta Zrt. részére médiatervezés, továbbá médiafoglalás,
médiavásárlás és grafikai tervezés, nyomtatás tárgyában, különös tekintettel a PR és marketing célú hirdetések
megjelentetésére, illetve kampányokra nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint a kültéri (outdoor)
hirdetési felületeken történő megjelentetésre.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 13
A teljesítés helye Magyarország, esetlegesen az Európai Unió tagországai, valamint Oroszország, Ukrajna.
Horvátország.
NUTS-kód HU

II.1.3)

A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
Médiatervezés, vásárlás és grafikai tervezés, plakátnyomtatás továbbá médiaelemzés a Magyar Posta Zrt.
részére, különös tekintettel a PR és marketing célú hirdetések megjelentetésére, kampányokra a nyomtatott,
elektronikus és on-line médiában, valamint a kültéri (outdoor) hirdetési felületeken.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
79340000, 79341000, 79341100, 79341200, 79341400, 79342200

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Változatok elfogadhatók
Nem

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség
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A szerződés keretösszege nettó 759 500 000 HUF.
becsült költség héa nélkül 759 500 000 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opciók)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónapokban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
— Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződés
tervezetben meghatározottak szerint,
— Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére a Kbt. 53/A.§ (1) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását
írja elő, melynek mértéke 10 000.000,- Ft, azaz tizmillió- forint. A teljesítési biztosítéknak - bármely lehetséges
benyújtási mód esetében - a szerződés hatályát követő 30. napig kell hatályban maradnia. Ajánlattevőnek
(Vállalkozónak) a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésének határidejéig kell benyújtania. A teljesítési
biztosítékkal kapcsolatos további részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció fogja tartalmazni. A biztosíték
nyújtása a biztosíték előírt teljes összegére vonatkozóan teljesíthető - az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalását tartalmazó - kötelezvény formájában, az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek
szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § alapján a keretszerződésben,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembevételével az igazolt
teljesítést követően, a Vállalkozó által kiállított és befogadható számla ellenében, a teljesítéstől számított
15 napon belül átutalással teljesíti az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező keretszerződésben foglalt
feltételek szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén ajánlattevők
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell.

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet jelentkező, illetve alvállalkozó, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia továbbá azt az jelentkezőt, akivel illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával i vagy a számára erőforrást
nyújtó a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben, a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró ok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a jelentkezésben a Kbt. 63. § (2)-(9)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 193.§-a alapján a Kbt. 63. § (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű
nyilatkozatot is elfogad.
Jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Nem magyarországi letelepedésű Jelentkezőknek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. § (1) bekezdés
a)-d), f)-i) pontjában foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat
mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontban
rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem
bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Jelentkezőknek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a
jelentkezésben nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások
felelnek meg a Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám,
társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
Kérjük figyelembe venni a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 152. számában, 22.12.2010-ben megjelent, a
Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatóját a kizáró okok igazolásáról.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P1 I) A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint Részvételi jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a jelen részvételi felhívás TEDen (http://ted.europa.eu/) való megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű, eredeti vagy hiteles másolati
pénzügyi intézményi nyilatkozatot kell csatolnia Részvételi jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi, számlavezető pénzügyi intézményétől,
amelynek (amelyeknek) valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozólag tartalmaznia kell a számlaszámok
feltüntetésével, hogy:
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti Részvételi jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzforgalmi számláit,
— Részvételi jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban mindig pontosan eleget
tett-e,
— Részvételi jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó számláján (számláin) a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban előfordult-e sorban állás,
amennyiben igen, hány napos.
A pénzügyi intézményi nyilatkozato(ka)t a cégkivonatban feltüntetett, és a cégkivonatban fel nem tüntetett
valamennyi élő számlára vonatkozóan csatolni kell.
Részvételi jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a részvételi felhívás TED-en (http://ted.europa.eu/) való megjelenésének napjánál nem
régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a cégkivonatban szereplő pénzügyi
intézményeknél vezetett számlákon és a részvételi jelentkezésben a pénzügyi intézmények által igazolt
számlákon kívül más számlát nem vezettet. Adott esetben a pénzügyi intézmény és számlaszám adatainak
megadásával arról is nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégkivonatban feltüntetett számlája megszűnt.
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Ajánlatkérő felhívja a Részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú
nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által
megkért tartalommal mellékeljék jelentkezésükhöz.
P2 I) A Kbt. 194. § szerint Részvételi jelentkezőnek és alvállalkozójának cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
csatolnia az előző három évi (2008, 2009, 2010) a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységekből (médiatervezés, -vásárlás, - foglalás, operátori tevékenység, nyomdai kivitelezés) számított nettó árbevételének
évenkénti összegéről.
Az alkalmasság minimum követelménye:
P1) Alkalmas a Jelentkező, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha:
— a benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy az igazolás kiállítását megelőző
12 hónapon belül:
— fizetési kötelezettségeinek mindig pontosan eleget tett és.
— a bankszámlái egyikén sem volt az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül 15 egymást követő
naptári napot meghaladó sorban állás.
Az alkalmasság elbírálása során a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően a gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételek tekintetében Jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozónak, illetőleg a közös Jelentkezőknek önállóan kell megfelelnie.
P2) Alkalmas Részvételi jelentkező illetőleg alvállalkozója, amennyiben a jelen közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységekből számított előző három évi (2008, 2009, 2010) árbevétele a vizsgált 3 évben összesen elérte
a nettó 759 000 000 HUF-ot és legalább egy évben meghaladta a nettó 370 millió forintot.
A jelen alkalmassági követelménynek a Részvételi jelentkezőnek, alvállalkozójának, illetőleg a közös
jelentkezőknek a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően együttesen kell megfelelniük.
Jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
erőforrásaira támaszkodik, azzal a feltétellel, hogy a Jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Részvételi jelentkező a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, Részvételi jelentkezőnek az erőforrást
nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával
igazolnia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállaló nyilatkozat mellékleteként az ajánlathoz csatolni kell az
erőforrás szervezet jelen III.2.2) pontban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági előírásnak való
megfelelését igazoló dokumentumokat is.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 1. A Kbt. 194. §-a alapján az
előző 2 év (2009, 2010) legjelentösebb szolgáltatásainak cégszerűen aláírt nyilatkozatban történő ismertetése a
Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon legalább az alábbi tartalommal:
— teljesítés időtartama (év, hó / nap megadásával),
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartója, telefonszáma,
— szolgáltatás tárgya, az ellátott feladatok leírása (media fajta megnevezése),
— az ellenszolgáltatás nettó összege.
Az ajánlatkérő felhívja arra a figyelmet, hogy egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfeleltethető.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen
megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
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2. A Kbt. 67. § (3) bekezdése d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve
vezetőknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlati idejük cégszerűen aláírt nyilatkozattal történő
ismertetése, valamint a bemutatott szakemberek által aláírt eredeti önéletrajzok és az alkalmassági kritériumok
igazolásához szükséges mértékben a végzettséget igazoló okiratok, szakképzettségüket igazoló okmányok
egyszerű másolatainak benyújtásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
1 szakember csak 1 feladatra jelölhető meg.
Az önéletrajzot olyan tartalommal kell összeállítani, melyből az alkalmassági feltételek igazolásához szükséges
végzettség és/vagy szakmai gyakorlat megléte egyértelműen megállapítható.
3. Az ajánlattevőnek és alvállalkozójának, a Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján nyilatkoznia kell a
szerződés teljesítéhez rendelkezésére álló iparági médiatervezési szoftvereiről.
Amennyiben Jelentkező a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
más szervezet (teljesítési segéd, alvállalkozó, anya/leányvállalat stb.) erőforrásaira való támaszkodással
kíván megfelelni, Jelentkezőnek csatolnia kell az érintett szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatát. A kötelezettségvállalási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Jelentkező és a
harmadik szervezet jogviszonyának leírását, a harmadik szervezet által az ajánlatban megjelölt, általa a
teljesítés során nyújtott műszaki-szakmai erőforrások leírását, azok rendelkezésre bocsátásának módját,
ütemezését, határidejét, a harmadik szervezet kapcsolattartóját és annak elérhetőségét, továbbá köteles
annak mellékleteként csatolni az erőforrás szervezet fenti pontban meghatározottak szerint az alkalmassági
előírás(ok)nak való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Az alkalmasság minimum követelménye(i)(adott esetben):
Alkalmas az ajánlattevő és alvállalkozó:
1. Ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy 2009. és 2010. évben együttesen rendelkeznek az alábbi
referenciákkal:
Média (nyomtatott média, TV, rádió stb.):
Összesen legalább 2 db, egyenként legalább nettó 100 000 000 HUF értékű és az előzőeken felül 2
db, egyenként: legalább nettó 25 millió Ft értékű és legalább 3 db országos médiumban megjelentetett
kampányreferenciával (egy kampánynak tekintendő: egy adott márka (termék, szolgáltatás, cégimage) ugyanazon üzenetét - akár eltérő kreatív anyaggal, de azonos kreatív koncepcióval - közvetítő
médiamegjelenés-sorozata, ahol a többszakaszos kampány csak abban az esetben tekinthető egy
referenciának, amennyiben az egyik szakasz utolsó megjelenése és a következő szakasz első megjelenése
között 45 napnál rövidebb idő telik el.
Online média:
A 2009, 2010 években együttesen rendelkeznek összesen legalább 2 db online média vásárlási tevékenységre
vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább 1 db nettó 5 000 000 HUF értékű és legalább 1 db nettó 10
000 000 HUF-ot meghaladó értékű,
Nyomtatás:
2009, 2010 években együttesen rendelkeznek összesen legalább 2 db, egyenként minimum nettó 1 000 000
HUF értékű óriásplakát és/vagy clp plakát nyomtatási referenciával
2. Ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy együttesen rendelkeznek az alábbi szakemberekkel
a. legalább 5 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, akik legalább 4 éves reklámügynökségi (azon
belül legalább 2 fő senior médiatervező-médiavásárló, 2 fő ügyfélkapcsolati menedzser, melyből egy fő account
director), 1 fő stratégiai tervezőgyakorlattal rendelkeznek (média stratégiai tervező)
b. legalább 1 fő legalább 4 év online tevékenységre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel online
account manager
c. 1 fő online kampánytervező szakember 4 év tapasztalattal
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d. legalább 1 fő, minimum 4 év reklámügynökségi gyakorlattal rendelkező operátor szakemberrel,
3. Ha nyilatkozik arról, hogy a részvételi határidő lejártakor az alábbi - vagy az ezekkel egyenértékű - iparági
médiatervezési szoftverek a rendelkezésére állnak.
— AGB Nielsen: TeleMonitor és Telespot, vagy ezzel egyenértékű,
— Ipsos- Média Navigátor (Nemzeti Médiaanalízis adatbázis),
— TNS Media Intelligence: AdexPlus,
— Ipsos - SpecialPlus közterületi tervező és optimalizáló szoftver,
— Gemius/Ipsos Audience online közönségmérés (gIA, gemiusExplorer),
— TGI.
Amennyiben Jelentkező a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, az erőforrást nyújtó szervezet a részvételi felhívásban a Jelentkezővel kapcsolatban előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá
köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek Jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe venni
kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kell megfelelnie. Közös jelentkezés esetén a műszakiszakmai alkalmassági követelményeknek a közös Jelentkezőknek ugyancsak együttesen kell megfelelniük.
Jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet(ek)
erőforrásaira támaszkodik, azzal a feltétellel, hogy a Jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
Nem

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Kedvezményekkel csökkentett képzett érték súlyozott pontszámainak összege, az alábbi alszempontok
szerint: 1.1 alszempont Országos napilapok: 8 súlyszám, 1.2. alszempont Megyei napilapok: 5 súlyszám, 1.3.
alszempont Heti- és havilapok: 6 súlyszám, 1.4. alszempont Televízió: 10 súlyszám, 1.5. alszempont Rádió:
4 súlyszám, 1.6. alszempont Közterületi megjelenések: 4 súlyszám, 1.7. alszempont Online: 8 súlyszám, 1.8.
alszempont Mozi média: 2 súlyszám, 1.9. alszempont Egyéb általános kedvezmények: 3 súlyszám.. Súlyszám
50
2. Operátori költségek. Súlyszám 5
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3. Plakátnyomtatási díjak. Súlyszám 5
4. Mintafeladat kidolgozottsága, az alábbi alszempontok szerint:4.1. alszempont: Média stratégia
megalapozottsága, kidolgozása - Célcsoport pontos meghatározás - célközönség(ek) profilja, -Fogyasztói
szokások vizsgálata / meghatározása, - Célcsoport médiahasználati szokásainak vizsgálata, - A kidolgozott
stratégia mennyire van összhangban a briefing-ben meghatározott célokkal, - A kidolgozott stratégia mennyire
ad megoldási javaslatot a briefing-ben meghatározott célokra.10 súlyszám, 4.2.alszempont: Piacismeret,
médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába. - Média stratégiában meghatározott
médiatípusok erősségei/gyengeségei, - Az egyes médiatípusok affinitás vizsgálata a célcsoportra, Az egyes médiatípusok együttes hatásainak vizsgálata, felhasználása.súlyszám 10, 4.3. alszempont
Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében,
iparági közönségmérő eszközök alapján. - Használt kommunikációs csatornák (Média Mix), - A kommunikációs
csatornák elérési adatai a célcsoportra vetítve, - Költséghatékonyság a Média Mix-ben, - Médiamutatók
használata, értelmezése 13 súlyszám, 4.4 alszempont: Alternatív média javaslatok kidolgozása, értékelése: Alternatív média használatának indoklása, - Alternatív média eszközök együttműködés a hagyományos média
eszközökkel, - Utóértékelési javaslat, 7 súlyszám. Súlyszám 40
IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 4.8.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Részvételi dokumentáció fenti bruttó díj ellenében vásárolható meg. A
dokumentáció nem ruházható át.
A díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 sz. bankszámlájára kell
átutalni, amely a Kbt. 102.§ (5) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A dokumentáció munkanapokon 8:00 - 15:00 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 11:00 óráig vehető
át személyesen a MAGYARORSZÁG, 1138, Budapest, Dunavirág u. 2-6. III. torony 3. emelet 7. számú
szobában, az átutalás megtörténtét igazoló, a Jelentkező adószámát és bankszámlaszámát is tartalmazó,
eredeti dokumentum bemutatásával, illetve a befizetést igazoló bizonylat megküldése esetén postai úton, a Kbt.
54. § (8) bekezdése szerint.
A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, Jelentkezőnek a kinyomtatott
átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni:
"Médiatervezés, médiavásárlás".

IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
4.8.2011 - 11:00

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
A hiánypótlás során a részvételi jelentkezés úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen a részvételi
felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő
módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:
a) a hiánypótlás során a részvételre jelentkező új, közösen részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó
szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi
jelentkezését;
b) a hiánypótlás során nem lehet a részvételi jelentkezés olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már
benyújtásakor a 114. § (1) bekezdés a), vagy b) pontja szerint érvénytelen.
2.) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 4.8.2011 (11:00).
Helyszín: MAGYARORSZÁG, 1138, Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony IV. emeleti tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatkérő képviselői, a részvételre jelentkezők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen.
3.) A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 5.9.2011 (11:00)
Az eredményhirdetés helyszíne: MAGYARORSZÁG, 1138, Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony IV. emeleti
tárgyaló.
4.) Az ajánlattételi felhívás megküldése az érvényes részvételi jelentkezést benyújtóknak (egyben alkalmas
jelentkezőknek): a részvételi szakasz eredményhirdetését követő 5 munkanapon belül.
5.) Ajánlatkérő az alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó összes jelentkezőnek küldi majd az
ajánlattételi felhívást.
6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszába jutott Ajánlattevőkkel több fordulóban kíván tárgyalni. A tárgyalás
részletes szabályai az ajánlattételi szakaszban kiadott Ajánlattételi felhívásban kerülnek ismertetésre.
7.) A részvétel feltétele a részvételi dokumentáció Ajánlatkérőtől történő megvásárlása, a dokumentáció
kizárólag a részvételi jelentkezés összeállításához használható fel. A részvételi jelentkezés érdekében
a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell
vásárolnia Ajánlatkérőtől.
8.) A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő szervezetnek is a részvételi felhívásban foglaltak szerint kell
alkalmasságát igazolni, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontoknál szigorúbbak.
9.) A részvételi felhívás III.2.2) pontjában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásául
csatolt, nem HUF-ban nominált árbevétele megállapításához Ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által
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a jelen részvételi felhívás TED-en való megjelenésének napján közzétett adott devizára vonatkozó hivatalos
árfolyamot veszi figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett devizanem esetében, az alkalmasságot
igazoló dokumentumban meghatározott érték HUF-beli egyenértékének megállapításához Ajánlatkérő az
Európai Központi Bank (ECB) által a jelen részvételi felhívás TED-en való megjelenésének napján közzétett
adott devizára vonatkozó hivatalos EUR árfolyam alapján számított árfolyamot veszi figyelembe. (Amennyiben
az MNB és/vagy az ECB jelen részvételi felhívás TED-en történő megjelenésének napján nem tesz közzé
devizaárfolyamot, Ajánlatkérő a következő, első napi hivatalos devizaárfolyamot veszi alapul az érték
megállapításához).
10.) Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott
tartalmi, továbbá a Kbt. 70/A.§ szerint a részvételi dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. A jelentkezésnek tartalmaznia kell
Részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a felhívás és a részvételi dokumentáció feltételeinek elfogadására
(A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 2. sz.
mellékletének 1. pontjában található).
11.) Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek
azt a részét, amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
alvállalkozót vesz igénybe. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a
részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletének 4.) pontjában található.
Abban az esetben, ha Részvételre jelentkező a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki,
szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kíván megfelelni, a jelentkezésnek a Kbt. 71.§
(1) bekezdés d) pontja alapján tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó(k) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek az alvállalkozó
igénybevételével kíván megfelelni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a
részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletének 7.) pontjában található.
Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy kíván-e a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(ka)t és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közreműködnek. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat
mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletének 5.) pontjában található.
Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek
való megfelelés igazolása érdekében a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet(ek) erőforrására kíván-e
támaszkodni, amennyiben igen, meg kell jelölnie az erőforrás szervezet(ek)et, továbbá a felhívás vonatkozó
pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való
megfelelőség igazolása érdekében az erőforrás szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, valamint azt,
hogy a Jelentkező és a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás fennáll-e.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 2. sz.
mellékletének 6.) pontjában található.
12.) Amennyiben több Jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a Közös Jelentkezőknek a jelentkezéshez
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös
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teljesítésére vonatkozó hatályos megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, minimálisan az alábbi
tartalommal:
— Közös Jelentkezőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó Megrendelő felé fennálló egyetemleges
felelősségvállalása,
— a Konzorcium vezető tagjának, Megrendelő felé a képviselőnek a kijelölése, amely tag jogosult lesz a
számlák kiállítására,
— a Konzorcium nevében, a Konzorcium vezető tagja részéről nyilatkozattételre jogosult személy(ek)
megnevezése és meghatalmazása.
Közös jelentkezés esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati, a teljesítési és a jólteljesítési
biztosítékot. A biztosítékot nyújtó Konzorciumi tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania.
13.) A jelentkezéshez csatolni kell a Jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, valamint a Kbt. 69.§
(8) bekezdése szerinti alvállalkozó nevében megtett és a jelentkezéshez csatolt nyilatkozatokat aláíró,
cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát (eredetiben, hiteles vagy
egyszerű másolatban). Amennyiben Jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrás szervezet / a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozó nevében
a cégjegyzésre jogosult személy(ek) által meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott
aláírásával ellátott meghatalmazás eredeti példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített
aláírási címpéldányát (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban) kell a jelentkezéshez csatolni. A
meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányának benyújtása nem szükséges abban az
esetben, ha a meghatalmazás közokirati formában készül, vagy ha az aláírást közjegyző hitelesíti.
Abban az esetben, ha a jelentkezéshez csatolt cégkivonatból nem állapítható meg a cégjegyzésre jogosult
személye, a képviseleti jogosultságot a jelentkezésben hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell.
14.) A Részvételi felhívásban és dokumentációban az Ajánlatkérő által benyújtani előírt valamennyi igazolás
egyszerű másolatban is csatolható. A Részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezet / a Kbt. 69.
§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozó által aláírandó nyilatkozatokat / elkészítendő dokumentumokat eredetiben
kell a jelentkezéshez csatolni.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben /
hiteles másolatban / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését, továbbá Apostille tanúsítvánnyal
történő ellátását Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság D.251/34/2010. számú,
21.5.2010-én kelt határozatában foglaltakra tekintettel nem írja elő.
15.) Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 127. § (5) bekezdése
esetére, az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában, az
ajánlattételi szakaszban kiadott ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlati biztosíték
összegszerűen meghatározott mértéke: 10 000 000 HUF (azaz tízmillió forint). Az Ajánlati biztosíték
nyújtásának részletes szabályait az Ajánlati felhívás fogja tartalmazni.
16.) Az ajánlat - bírálati - tartalmi elemei:
a) Ajánlatkérő az ajánlati szakaszban benyújtott ajánlatokat "az összességében legelőnyösebb ajánlat elve"
szerint értékeli az alábbiak szerint:
Az Ajánlat kérő az eljárás második szakaszában átadásra kerülő exel táblázat kitöltésével tesz ajánlatot a
kedvezményekkel csökkentett képzett érték súlyozott pontszámainak összegére, az operátori költségekre
valamint a plakátgyártási díjakra.
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b) Az 1. részszempont esetében az 1. sz. excel táblázat média lapjainak kitöltésével tesz ajánlatot a pályázó.
Az ajánlattevő az 1. sz. excel táblázat adatai alapján (a listaár csökkentve a vállalt kedvezmény mértékével) a
kedvezményekkel csökkentett képzett érték súlyozott pontszámainak összegét veszi, majd az így kapott értéket
írja be az összesítő táblázat megfelelő sorába és a Felolvasólapra.
Az összesítő lapon / Felolvasólapon lévő adatok kerülnek összehasonlításra oly módon, hogy
alszempontonként a legalacsonyabb képzett értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi
ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap.
c) 2. részszempont Operátori költségek: Az "operátori költségek" esetében az 1. sz. excel táblázat operátori
költségek lapjának kitöltésével tesz ajánlatot a pályázó. Az ajánlattevő az 1. sz. excel táblázat adatai alapján
a nettó ajánlati egységárak (részárak) összegét veszi, majd az így kapott értéket írja be az összesítő táblázat
megfelelő sorába. Az 1 sz. excel táblázat média lapjainak összesítő sorai automatikusan kerülnek beírásra
összesítő lap megfelelő soraiba és a Felolvasólapra.
Az összesítő lapon /Felolvasólapon lévő adatok kerülnek összehasonlításra oly módon, hogy a soronként
az "operátori költségek" tekintetében a legalacsonyabb képzett értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális
pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap.
d) 3. részszempont Plakátnyomtatási díjak: A "plakátnyomtatási díjak" esetében az 1. sz. excel táblázat
plakátnyomtatási díjak lapjának kitöltésével tesz ajánlatot a pályázó. Az ajánlattevő az 1. sz. excel táblázat
adatai alapján a nettó ajánlati egységárak (részárak) összegét veszi, majd az így kapott értéket írja be az
összesítő táblázat megfelelő sorába. Az 1 sz. excel táblázat média lapjainak összesítő sorai automatikusan
kerülnek beírásra összesítő lap megfelelő soraiba és a Felolvasólara. Az összesítő lapon /Felolvasólapon
lévő adatok kerülnek összehasonlításra oly módon, hogy a soronként az "plakátnyomtatás díjak" tekintetében
a legalacsonyabb képzett értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az
eltérés arányában kevesebb pontot kap.
e) 4. részszempont Mintafeladat kidolgozása: Ajánlatkérő az eljárás második szakaszában mintafeladat
kidolgozását kéri benyújtani. A mintafeladatot az eljárás első szakaszában a részvételi dokumentációban
illetőleg az eljárás második Ajánlattételi dokumentációjában is megadjuk.
17.) Az ajánlatok bírálati szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja szerint, az
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján, a következő részszempontok, alszempontok és
súlyszámok szerint bírálja el.
Pontkiosztás módszere: A teljes eljárás során (ártáblázatok és mintafeladat) maximum 1 000 pontot lehet
gyűjteni. Az ajánlatok részszempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható alsó
és felső ponthatár: az egyes részszempontokra/alszempontokra adható pontszámok alsó határa 0 pont, felső
határa 10 pont.
Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti.
A IV. 2.1 pontban meghatározott értékelési részszempontok/alszempontok esetében a ponthatárok közötti
pontszámok kiosztásának módszere az alábbi (a módszerek további részletező ismertetését az ajánlatkérési
dokumentáció tartalmazza):
A 1. részszempont esetében: Az 1-9 alszempont tekintetében fordított arányosítás módszerével történik a
pályázatok elbírálása, azaz, a legelőnyösebb (legalacsonyabb összesített képzett érték) kapja a lehetséges
maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb (legmagasabb
összesített képzett érték) ajánlat jelenti, és a kettő között eltérés arányos a pontkiosztás.
Az alkalmazandó képlet.
Px = A min / A vizsgált * 10.
Px = keresett pontérték.
A min = legkedvezőbb ajánlat.
09/07/2011
S130
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

12/14

HL/S S130
09/07/2011
216413-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

13/14

A vizsgált = vizsgált ajánlat.
A 2. részszempont esetében: Operátori díjak tekintetében a nettó ajánlati egységárak (részárak) összege
esetében a pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik, azaz, a legelőnyösebb
(legalacsonyabb) nettó összeg kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó
pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti, és a kettő között eltérés arányos a pontkiosztás.
Az alkalmazandó képlet.
Px = A min / A vizsgált * 10.
Px = keresett pontérték.
A min = legkedvezőbb ajánlat.
A vizsgált = vizsgált ajánlat.
A 3. részszempont esetében: Plakátnyomtatási díjak tekintetében a nettó ajánlati egységárak (részárak)
összege esetében a pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik, azaz, a
legelőnyösebb (legalacsonyabb) nettó összeg kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a
pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti, és a kettő között eltérés arányos a pontkiosztás.
Az alkalmazandó képlet.
Px = A min / A vizsgált * 10.
Px = keresett pontérték.
A min = legkedvezőbb ajánlat.
A vizsgált = vizsgált ajánlat.
A 4. résszempont esetében: A szakmai részszempnot 4 alszempontja esetében a pontszámkiosztás a
szubjektív értékelés módszerével történik. Az értékelést szakmai team (zsűri) tagjai egymástól függetlenül
végzik és közvetlenül rendelik hozzá az értékelési skála (0-10) által meghatározott valamely pontértéket. Az
egyes zsűritagok értékelése alapján megadott pontok átlaga adja ebben az esetben alszempontonként - a
súlyozást megelőző - pontszámot.
Pontszámok összesítése.
Az egyes részszemontokra /alszempontokra adott pontok az adott részszemponthoz / alszemponthoz rendelt
súlyszámmal megszorzásra kerülnek és az így kapott szorzatok összesítését követően állapítja meg Ajánlatkérő
a benyújtott ajánlatok összepontszámát.
A négy részszempontra összesen kapható maximális súlyozott pontszám 1 000 pont (a minimális pedig nulla).
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelyik a legtöbb pontot kapta az értékelés során.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az elbírálás során kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 90. § (2)
bekezdése szerint jár el.
18.) A részvételi szakaszban az Ajánlatkérő nem kérhet, a Részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt.
100. § (2) bekezdés). Ha a Részvételre jelentkező ebben a szakaszban ajánlatot tesz, akkor a Részvételi
jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
19.) Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a
Részvételi felhívással és a Részvételi dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag
magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Ajánlatkérőnek a nem magyar nyelven érkezett
kérdéseket nem áll módjában megválaszolni.
A részvételi felhívás és dokumentáció tartalmának értelmezése és az esetlegesen feltenni kívánt kérdések
pontos megfogalmazása érdekében nem magyarországi letelepedésű Részvételre jelentkezők részére
javasoljuk fordító, valamint a magyar közbeszerzési eljárásokban jártas szakértő igénybe vételét!
20.) A jelentkezést 1 (egy) db eredeti és 5 (öt) db másolati példányban és elektronikus formában is (CD/DVDén) kell benyújtani a részvételi dokumentációban meghatározottak szerint. Eltérés esetén a papír alapon átadott
dokumentáció és mellékletek a mérvadók.
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21.) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ (2)-(4)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
5.7.2011
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