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HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások
2009/S 231-331781
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., Κapcsolattartó Központi
Beszerzési Iroda III. torony, 3. emelet 1. szoba, figyelmébe Molnár Attiláné, HU-1138 Budapest. Tel. +36
307713169. E-mail Molnar.Attilane@posta.hu. Fax +36 17678323.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.posta.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
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 szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Szolgáltatás.
Szolgáltatási kategória 13.
A teljesítés helye: Magyarország, esetlegesen az Európai Unió tagországai, valamint Oroszország, Ukrajna,
Horvátország.
NUTS kod: HU, EU, EO 36, EO 43, HR0.

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 és vásárlás, továbbá médiaelemzés a Magyar Posta Zrt. részére, különös tekintettel a PR
és marketing célú hirdetések megjelentésére, 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.
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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:
A szerződés keretösszege nettó 400 000 000 HUF, amelyből nettó 350 000 000 HUF fix érték, 50 000 000 HUF
pedig opcionális.

II.2.2)

Vételi jog (opciók):
Igen.
A vételi jog leírása: Az Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján, a mindenkori igénye szerint, az opció lehívására
nyitva álló idő alatt, tetszőleges számú részletben, a szerződés tervezetében meghatározott valamennyi munka
tekintetében, 50 000 000 HUF értékben vebet igénybe szolgáltatást. Ezen jog gyakorlása az Ajánlatkérő joga,
de nem kötelezettsége.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Befejezés: 31.12.2010.

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
— Késedelmi és meghiúsulási kötbér,
— teljesítési biztosíték nyújtását (a Kbt. 53.§ (6) a) pontjának megfelelően) előírja Ajánlatkérő az alábbiakban
részletezve:
—— Nyertes Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) teljesítési biztosítékot kell nyújtania. Mértéke 2 500 000 HUF, azaz
kettőmillió-ötszázezer forint. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályát követő 30. napig kell hatályban
maradnia. Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésének határidejéig kell
benyújtania,
—— A biztosíték nyújtása a biztosíték előírt teljes összegére vonatkozóan teljesíthető - az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint az alábbi egyik módon:
——— Az Ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia nyújtásával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – biztosító által kiállított
kötelezvény nyújtásával.
Bankszámlára történő befizetés esetén a teljesítési biztosíték összegét az Ajánlatkérő Erste Banknál vezetett
11991102-02102768 számú bankszámlájára – az ajánlati felhívásra való hivatkozással – kell befizetni vagy
átutalni úgy, hogy a szerződés megkötésének határidejéig az összeg jóváírásra kerüljön Ajánlatkérő számláján.
A szerződéskötés határidejéig Ajánlatkérő részére át kell adni a befizetés/átutalás tényét igazoló eredeti, vagy a
kiállító pénzintézet, illetve közjegyző által hitelesített banki igazolást, mely a szerződés melléklete lesz.
— A teljesítési biztosíték teljesíthető visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a szerződés hatályát követő 30. napig
hatályban maradó bankgarancia formájában. A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát a szerződéskötés
határidejéig Ajánlatkérőnek át kell adni, az a szerződés melléklete lesz,
— A teljesítési biztosíték teljesíthető továbbá a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető
kezességvállalást tartalmazó biztosító által kiállított eredeti kötelezvénnyel, melynek a szerződés hatályát
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követő 30. napig kell hatályban maradni. A kötelezvény eredeti példányát a szerződés megkötésének
határidejéig Ajánlatkérőnek át kell adni, az a szerződés melléklete lesz.
A bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy a biztosíték
alapján, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, Megrendelő első írásbeli felszólítására – melyben kijelenti, hogy a
Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit megszegte, vagy elmulasztotta -, a felszólítás kézhezvételét követő 8,
azaz nyolc banki napon belül a Megrendelő által megállapított összeget kifizeti, anélkül, hogy Megrendelőnek a
megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.
A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az
abban foglalt rendelkezések nem csorbíthatják és/vagy korlátozhatják a fentiekben meghatározott feltételeket.
A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell a Megrendelő – mint jogosult – nevét, címét, a Vállalkozó nevét,
címét és a szerződés tárgyának megjelölését is.
A hibás teljesítési, a késedelmi valamint a meghiúsulási kötbér mértékéről az ajánlatkérési dokumentáció
részeként csatolásra kerülő szerződéstervezet rendelkezik.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
— Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést követően a teljesítési
igazolás alapján [Kbt. 305. § (1), (3)], a Vállalkozó által kiállított és befogadható számla ellenében, a teljesítéstől
számított 30 napon belül átutalással teljesíti a szerződésben foglalt feltételek szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem igényli 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: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban továbbá
nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a
Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet vonatkozásában a Kbt. 63. § (1) bek. a)-b) pont, illetve (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatok, igazolások, benyújtása eredeti vagy hiteles másolati példányban a 63.§ (3) bekezdésében
foglaltak szerint.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi
keltezésű, eredeti vagy hiteles másolatú pénzügyi intézményi nyilatkozat a Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) (továbbiakban
alvállalkozó) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, amelynek (amelyeknek) valamennyi vezetett Ft
és deviza számlára vonatkozólag tartalmaznia kell, hogy:
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— a pénzügyi intézmény mióta vezeti az Ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bankszámláit,
— a Ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül mindig pontosan eleget tett-e,
— ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
számláin az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül előfordult-e sorban állás, amennyiben igen, hány
alkalommal és hány napig.
Továbbá,
A Kbt. 66. § (1) c) pontja alapján, Ajánlattevőnek / 10 % feletti alvállalkozónak, az ajánlati felhívás
megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania:
— az előző 3 (2006., 2007., 2008.) évre vonatkozó teljes forgalmáról és ugyan ezen időszakban a
közbeszerzés tárgyának megfelelő forgalmáról (médiatervezés, médiavásárlás). A nyilatkozatnak éves
bontásban kell tartalmaznia Ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó hivatkozott forgalmi adatait.
Az alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmas az Ajánlattevő, 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 bankszámlája
egyikén sem volt az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül 30 egymást követő napot meghaladó
sorban állás,
Alkalmas az Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha az előző 3 (2006., 2007., 2008.) évben legalább egyszer az éves forgalma eléri a nettó (áfa
nélküli) 500 000 000 HUF és a közbeszerzés tárgya (médiatervezés, médiavásárlás) szerinti forgalma elérte az
előző 3 év bármelyikében az évi nettó (ÁFA nélküli) 400 000 000 HUF-ot.
Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell
csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak
való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú nyilatkozatokat
adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által megkért tartalommal
mellékeljék ajánlatukhoz.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeinek
a Kbt. 66.§ (1) a) pontja szerinti alkalmasság tekintetében külön-külön, a Kbt. 66.§ (1) c) pontja szerinti
alkalmasság tekintetében együttesen is megfelelhet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.4. § 3/E § alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66.
§ (1) a) illetve c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közöt a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös
ajánlattevők), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
tekintetében:
Igazolási mód:
A Kbt. 194. §-a alapján, az előző 3 évben (2006., 2007., 2008.) teljesített legjelentősebb médiatervezési és
médiavásárlási szolgáltatások ismertetése – (ahol a szolgáltatás tárgya megegyezik a jelen közbeszerzés
tárgyával) cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozattal. A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szolgáltatás
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tárgyát (megnevezését), a teljesítés időtartamát (tól-ig), a szerződést kötő másik fél megnevezését, a
szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, valamint az ellenszolgáltatás nettó értékét
(vagyis a megrendelő által kifizetett összeg, mennyiségi engedményekkel csökkentett, ügynökségi jutalék és
ÁFA nélkül).
Egy darab referenciának (munkának) minősül az egy megrendelőtől származó, egy naptári éven belüli összes
megbízás/megrendelés (nem számít több munkának az egy megrendelő más-más szervezeti egységétől
származó referencia.
A Kbt. 67. § (3) b) pontja szerint, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz becsatolásával azon vezetők
megnevezése, a végzettségük és képzettségük ismertetése, a szakmai gyakorlat megszerzése helyének,
idejének, továbbá a betöltött pozíció, illetve feladat meghatározása, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
A teljesítéséért felelős személyt meg kell jelölni. A képzettséget/végzettséget igazoló okiratot mellékelni kell, ami
történhet egyszerű másolatban is,
— A Kbt. 67. § (3) d) pontja szerint, saját kezüleg aláírt szakmai önéletrajz becsatolásával, azoknak a
szakembereknek és/vagy vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, a szakmai gyakorlat
megszerzése helyének, idejének, a betöltött pozició, illetve feladat meghatározása, akiket az ajánlattevőa
teljesítésbe be kíván vonni. A képzettséget/végzettséget igazoló okiratot mellékelni kell, ami történhet egyszerű
másolatban is.
Alkalmatlan az Ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója, ha nem igazolja, hogy:
— rendelkezik az előző 3 naptári év összességében (2006., 2007. és 2008.) legalább tíz darab, egyenként
legalább nettó, (vagyis a megrendelő által kifizetett összeg, mennyiségi engedményekkel csökkentett,
ügynökségi jutalék és ÁFA nélkül) 40 000 000 HUF értékű teljesített referenciával, amelynek tárgya megegyezik
a jelen beszerzés tárgyával (médiatervezés és vásárlás),
— rendelkezik legalább egy, a teljesítésért felelős olyan vezetővel, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel és
legalább öt év médiatervezési és médiavásárlási gyakorlattal,
— rendelkezik a teljesítésért felelős vezető személyen kívül - legalább 5 fő, felsőfokú végzettséggel és legalább
három év médiatervezési és médiavásárlási gyakorlattal rendelkező szakemberrel, akiket a teljesítésbe be
kíván vonni.
A nem HUF-ban bemutatott referencia értékének megállapításához Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során
a Magyar Nemzeti Bank által a jelen Ajánlati felhívás megjelenésének napján (megszűnt deviza esetében a
legutolsó jegyzés napján) közzétett adott devizára vonatkozó hivatalos középárfolyamot veszi figyelembe.
Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell
csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak
való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Az alkalmassági követelménynek az Ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának, illetőleg a közös
ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 4. § 3/E § alapján a Kbt.
67. § (3) d) pontja szerinti körülmény, továbbá a 194. §-a szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet 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.
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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:
Nyílt.

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Az ügynökségi jutalék mértéke (%-ban). Súlyszám: 30.
2. Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Sajtó-napilapok. Súlyszám: 25.
3. Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Sajtó-időszakos lapok. Súlyszám: 5.
1. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban Sajtó-időszakos lapok – kiemelt. Súlyszám:
3.
2. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban sajtó-időszakos lapok – egyéb. Súlyszám:
2.
4. Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –TV. Súlyszám: 20.
1. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban TV – kiemelt. Súlyszám: 15.
2. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban TV – egyéb. Súlyszám: 5.
5. Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Rádió. Súlyszám: 10.
1. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Rádió – kiemelt. Súlyszám: 7.
2. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Rádió – egyéb. Súlyszám: 3.
6. Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online. Súlyszám: 5.
1. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online kiemelt. Súlyszám: 3.
2. alszempont: Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online egyéb. Súlyszám: 2.
7. Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Közterület. Súlyszám: 5.

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?:
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben:2009/S 62-089629 dátum: 31.3.2009.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának
határideje: 18.1.2010 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációkért:
Ár: 10 000 HUF.
A fizetés módja és feltételei:A dokumentáció fenti bruttó díj ellenében vásárolható meg. A díjat a Magyar Posta
Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 sz. bankszámlájára kell átutalni, amely a Kbt. 54.§
(6) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
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A dokumentáció munkanapokon 8:00 – 15:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig az
eredeti bizonylat vagy pénzügyi intézményi igazolás bemutatásával vehető át.
IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő:
18.1.2010 - 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:
-ig 19.3.2010.

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 18.1.2010 - 11:00.
Helyszín: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ – MAGYARORSZÁG, Budapest, XIII.
Dunavirág u. 2-6. III. torony, 4. emelet 1-2. sz. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
VI.2)

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

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
II.2.2) Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: 31.12.2010.
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat
részeként benyújtani előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására, továbbá az
ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre. Hiánypótlást biztosít Ajánlatkérő akkor
is, ha az Ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása – tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő
lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia – nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható
utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti, előírt tartalmú bankgarancia nyilatkozat, illetőleg az
eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg átutalása/befizetése.
A befizetés/átutalás tényét igazoló dokumentum – amennyiben az ajánlattételi határidőig az ajánlattételi
biztosíték összege az Ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra került – hiánypótlás keretében pótolható.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertesség esetén a kizáró okokra vonatkozó igazolások nem
megfelelő formában történő benyújtása esetén nincs lehetőség a hiánypótlásra.
2.) Eredményhirdetés időpontja: a bontás napját követő első naptól számított 10. napon 11:00 órakor.
(amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon)
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 8. napon 11:00 órakor. (amennyiben
ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon). A szerződéskötés feltétele a teljesítési biztosíték
benyújtása.
4.) Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy
a Kbt. 91. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben ezen Ajánlattevővel köthet Ajánlatkérő szerződést, a
Kbt. 91.§ (2) bekezdése szerint. A nyertes visszalépésének minősíti Ajánlatkérő azt, ha a szerződés megkötése
a nyertes ajánlattevőnek felróhatóan vagy érdekkörébe eső okból meghiúsul.
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5.) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt
ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).
Az ajánlati biztosítéknak legalább az ajánlattételi határidő lejártától (IV.3.4. pont) kezdődően legalább
19.3.2010-ig kell hatályban maradnia.
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59.§ (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint:
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő Erste Banknál vezetett 11991102-02102768 számú
bankszámlájára – az ajánlati felhívásra való hivatkozással - történő befizetéssel, ez esetben az ajánlathoz
csatolni kell a befizetés/átutalás tényét igazoló eredeti, vagy a kiállító pénzügyi intézmény, illetve közjegyző által
hitelesített banki igazolást, vagy elektronikus átutalás esetén az utalásról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
A közlemény rovatban minden esetben az ajánlati felhívás TED azonosító számára kell hivatkozni és meg kell
jelölni az eljárás megnevezését. Az ajánlati biztosíték átutalással történő biztosítása esetén Ajánlatkérő az
utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidőig bankszámláján jóváírt utalást tekinti teljesítettnek,
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető visszavonhatatlan és feltétel nélküli legalább az ajánlattételi határidő
lejártától (IV.3.4.) kezdődően legalább 19.3.2010-ig hatályban maradó bankgarancia formájában. A
bankgaranciát a dokumentáció 3. számú mellékletében megadott minta szerinti tartalommal kell kiállítani. A
bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell,
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá a "biztosítási szerződés alapján kiállított" készfizetési
kezességvállalást tartalmazó eredeti kötelezvénnyel, melyet a dokumentáció mellékletében megadott 4.
számú minta szerinti tartalommal kell kiállítani. A kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. A
kötelezvény hatályossága ideje megegyezik a bankgaranciára vonatkozóan fentiekben előírtakkal.
6.) Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti az ajánlatot, amennyiben: a Kbt. 88.§(1)-(3) bekezdésében foglalt
valamely körülmény fennáll.
7.) A Kbt. 13.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő
Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szerint alkalmasságát
igazolnia kell, tekintettel arra, hogy jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a
minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál.
8.) Ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
9.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakról. Ajánlattevőnek
az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és az 55.§ (3) foglaltak szerint, hogy a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan tájékozódott, amely feltételeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg fog felelni.
10.) Közös ajánlat esetén az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére, az ajánlat tartalmára Ajánlatkérő
(Megrendelő) felé vállalt egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell.
Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők (konzorcium) képviseletére meghatalmazott Konzorcium vezető tag
kijelölését és a Konzorcium nevében az ajánlat aláírásra jogosult személy meghatalmazását. A képviseletre
történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazók cégszerű aláírását. és a meghatalmazott
aláírását. A Konzorcium vezető tagja útján jogosult kibocsátani a számlákat, nyújtja a teljesítési biztosítékot,
és kapcsolattartóként eljár a szerződés teljesítése során. Az ajánlathoz közös ajánlattevőnek csatolni kell a
közös ajánlattevők megállapodását (Konzorciumi megállapodás), mely bemutatja a feladatok Konzorciumi tagok
közötti pontos megosztását, a feladatok értékének a %-os arányát a szerződés teljes értékéhez viszonyítva.
11.) Az Ajánlati felhívásban és dokumentációban az Ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani előírt
valamennyi igazolást és dokumentumot, idegen nyelvű kifejezést tartalmazó iratot eredetiben vagy hiteles
másolatban, magyar nyelven hitelesített fordításban kell az ajánlathoz csatolni, kivéve azon igazolásokat/
dokumentumokat, amelyek tekintetében az Ajánlatkérő kifejezetten eltérően rendelkezik.
12.) Az ajánlat – birálati – tartalmi elemei:
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a) Az ügynökségi jutalék mértéke, vagyis a médiatervezés és médiavásárlás ellenszolgáltatásaként felszámított
ügynökségi jutalékot kéri Ajánlatkérő megadni a net-net ár %-ában kifejezve.
b) Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban
Az Ajánlatkérő számára biztosított kedvezményt ajánlatkérő az ajánlattételi adatlap 1. a) melléklete szerinti
médiatermékek érvényes listaárainak %-ában kéri megadni.
Az Ajánlattételi adatlapon csak a médiumonként, médiumcsoportonként átlagos médiavásárlási kedvezmény
mértékét kell %-ban megadni.
13.) Az ajánlatok bírálati szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) b) pontja szerint, az
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján, a következő részszempontok, alszempontok és
súlyszámok szerint bírálja el.
Pontkiosztás módszere: 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, amely minden részszempont/alszempont esetében azonos.
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):
Az 1. részszempont esetében (ügynökségi jutalék mértéke (%-ban) az értékelés az értékarányosítás
módszerével történik, azaz, a legalacsonyabb ajánlati ár kapja a lehetséges maximális pontszámot (a
felső ponthatár), a többi ajánlat elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányos a
pontkiosztás.
A 2. részszempont esetében (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Sajtó-napilapok) a
pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik, azaz, a legelőnyösebb (legmagasabb)
% kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiosztásra a pontszám.
A 3. részszempont (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Sajtó-időszakos lapok) alszempontjai
(2 db):
Az 1. alszempont (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban Sajtó-időszakos lapok – kiemelt)
és a 2. alszempont (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban sajtó-időszakos lapok – egyéb)
esetében a pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik, azaz, a legelőnyösebb
(legmagasabb) % kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiosztásra a pontszám.
A 4. részszempont (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –TV) alszempontjai (2 db):
Az 1. alszempont (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban TV – kiemelt) és a 2. alszempont
(Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke.
%-ban TV – egyéb) esetében a pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik, azaz,
a legelőnyösebb (legmagasabb) % kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár) a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiosztásra a pontszám.
Az 5. részszempont (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Rádió) alszempontjai (2 db):
Az 1. alszempont (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Rádió – kiemelt) és a 2. alszempont
(Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Rádió – egyéb) esetében a pontszámok kiszámítása
az egyenes arányosítás módszerével történik, azaz, a legelőnyösebb (legmagasabb) % kapja a lehetséges
maximális pontszámot (a felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan kerül kiosztásra a pontszám.
A 6. részszempont (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online) alszempontjai (2 db):
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Az 1. alszempont (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online kiemelt) és a 2. alszempont
(Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online egyéb) esetében a pontszámok kiszámítása.
az egyenes arányosítás módszerével történik, azaz, a legelőnyösebb (legmagasabb) % kapja a lehetséges
maximális pontszámot (a felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan kerül kiosztásra a pontszám.
A 7. részszempont esetében (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban – Közterület) a pontszámok
kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik, azaz, a legelőnyösebb (legmagasabb) % kapja a
lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiosztásra a pontszám.
A fenti értékelési módszerek részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Pontszámok összesítése.
Az egyes részszempontokra/alszempontokra adott pontok, az adott részszemponthoz/alszemponthoz
rendelt súlyszámmal megszorzásra kerülnek, és az így kapott szorzatok összesítését követően állapítja meg
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok összpontszámát.
A hét részszempontra (ügynökségi jutalék mértéke (%-ban)), (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %ban –Sajtó-napilapok), (átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Sajtó-időszakos lapok), (átlagos
médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –TV), (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –
Rádió), (Átlagos médiavásárlási kedvezmény mértéke %-ban –Online), (Átlagos médiavásárlási kedvezmény
mértéke %-ban – Közterület), összesen kapható maximális súlyozott pontszám 1000 pont (a minimális pedig
nulla). Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
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.
14.) Minden, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésben a Kbt. rendelkezései
az irányadők.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozójának, illetve adott esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolt iratokat aláírók
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (eredetiben, vagy hiteles másolatban).
16) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az Ajánlatkérési
felhívással és az Ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar
nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
17) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozójának, illetve adott
esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű
cégkivonatát is csatolnia kell (eredetiben, vagy hiteles másolatban)
18.) Ajánlatkérő a Kbt. 92/A. § (1) bekezdését nem alkalmazza.
19.) Minden, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésben a Kbt. rendelkezései
az irányadók.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail
kozbesz@axelero.hu. Tel. +36 13367776. URL: 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:
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Közbeszerzések Tanácsa, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail kozbesz@axelero.hu. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
26.11.2009.
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