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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.)
Postai cím:

Csalogány utca 9-11.
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Magyarország
H-1027
Telefon: +36 1 488-9488

Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szarvas

Ferenc vezérigazgató
E-mail: akk@akk.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax:

+36 1 488-9405

www.akk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi
szervezet
X Egyéb (nevezze meg): jogszabály alapján

létrehozott 100%-os állami
tulajdonban lévő gazdasági társaság

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
X Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Közreműködés az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató marketingkommunikációs tevékenység ellátásában (2010. április 23. – 2012. április 22.)
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a 2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Részletvétel
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Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye

Magyarország
NUTS-kód

•••• •

NUTS-kód

•••••

NUTS-kód

HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

X

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma

••• VAGY, adott esetben, maximális létszáma

•••
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

••

vagy hónap(ok)ban:

•••

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Marketing-kommunikációs tevékenység ellátására irányuló megbízással vegyes vállalkozási
keretszerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

További tárgy(ak)

79.34.14.00-0
79.34.00.00 -9
79.34.10.00 -6
79.34.11.00 -7
79.34.12.00 -8
79.34.20.00 -3
79.34.21.00 -4
79.34.22.00 -5
79.41.60.00 -3
79.55.30.00 -5

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

• •••-•
• •••-•
• •••-•
• •••-•
• •••-•

igen X

nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

Közreműködés az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató marketingkommunikációs tevékenység ellátásában (2010. április 23. – 2012. április 22.), ami magába
foglalja az alábbi feladatokat:
médiatervezés,
médiavásárlás,
POS anyagok (szórólap, plakát, kártyanaptár…) nyomtatása
kiadványok nyomtatása
piackutatás,
PR kommunikáció

-

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
VAGY:

792.000.000

és

1.584.000.000

Pénznem:

között

Pénznem: HUF

(magyar forint)

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban:

••

vagy

napokban:

••••

(a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

•••

vagy:

•••

és

•••

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:

••

vagy

napokban:

••••

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés
befejezés

••

vagy napokban:

23/04/2010
22/04/2012

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén késedelmi, a teljesítés elmaradása esetén
meghiúsulási, továbbá hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér felszámítására jogosult a
dokumentációban foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A dokumentációban foglaltak szerint ajánlatkérő a keretszerződés alapján kiadott egyes
projektfeladatokért járó ellenértéket a teljesítés igazolását követően kiállított, cégszerűen aláírt
számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, a Kbt.
305.§ (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, a számlán megjelölt bankszámlára történő
átutalással egyenlíti ki. A számla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben)

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását,
de együttes ajánlattétel esetén a vezető gazdálkodó szervezetet meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)

igen

nem X

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró
okok valamelyike vele szemben fennáll;
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, sem a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.

§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya
alatt áll;
2. A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. §
(1) bekezdése a-d) pontjának hatálya alá.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdése a-d) pontjának hatálya alá.
A nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.
§ (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a 60.
§ (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdése a-d) pontjának hatálya alá, ha ezt a
fent körülírt módon az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevőnek és a 71. § (1)
bekezdésének
b)
pontja
szerinti
alvállalkozó(k)nak az ajánlathoz csatolnia
kell:
a) az előző kettő lezárt üzleti év – működési
formájának megfelelő – számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló részét
képező mérleg és eredménykimutatás,
valamint – amennyiben elkészítésére
jogszabály alapján
köteles
– a
könyvvizsgálói
jelentés
egyszerű
másolatát.

Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja
szerinti
alvállalkozó(k)
alkalmatlan(ok) a teljesítésre,
a) ha az előző kettő lezárt üzleti év
bármelyikében akár az ajánlattevő, akár a
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó(k)
mérleg
szerinti
eredménye negatív volt;

b) A 2008. és 2009. évre vonatkozóan a b) ha az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
forgalmáról (bruttó árbevétel) szóló
jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő
nyilatkozatát.
tevékenységéből származó forgalma
(bruttó árbevétele) a 2008. vagy 2009. év
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
bármelyikében nem érte el a 750 millió
bekezdés
b)
pontja
szerinti
forintot.
alvállalkozó(k)nak,
továbbá
a
közös

ajánlattevőknek az első pénzügyi és
gazdasági alkalmassági feltételnek különkülön kell megfelelniük, a másodiknak
együttesen.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevőnek és a 71. § (1) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
bekezdésének
b)
pontja
szerinti b)
pontja
szerinti
alvállalkozó(k)
alvállalkozó(k)nak az ajánlathoz csatolnia alkalmatlan(ok) a teljesítésre:
kell:
a) a 2008 - 2009. éves időszakban végzett a) ha az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés
b)
pontja
szerinti
befektetési szolgáltatási vagy pénzügyi
alvállalkozó(k)nak a 2008 - 2009. éves
szolgáltatási
vagy
befektetési
időszakra vonatkozóan bemutatott
alapkezelési
tevékenységgel
referenciái között nincs legalább 2
kapcsolatos a közbeszerzés tárgyát
(kettő) a Kbt. 68. § (1) bekezdése
képező feladat teljesítésére vonatkozó
szerint igazolt, egyenként legalább
legjelentősebb
szolgáltatások
bruttó
80
millió
forint
ismertetését, megadva a teljesítés idejét
ellenszolgáltatási
összegre
szóló,
és helyét, a szerződést kötő fél
befektetési szolgáltatási vagy pénzügyi
megnevezését, a kapcsolattartó nevét és
szolgáltatási
vagy
befektetési
elérhetőségét, az ellenszolgáltatás
alapkezelési
tevékenységgel
összegét, vagy a korábbi szolgáltatás
kapcsolatos kommunikációs feladat
mennyiségére utaló más adatot és a
teljesítésére vonatkozó referenciája,
Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti
amely
referenciák
mindegyike
referencia igazolást, vagy nyilatkozatot
tartalmaz
médiatervezést
és
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
médiavásárlást.
és a szerződésnek megfelelően történt;
b) a
teljesítésbe
bevonni
kívánt
személy(ek)
végzettségének, b) ha az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
képzettségének
és
szakmai
bekezdés
b)
pontja
szerinti
gyakorlatának ismertetését tartalmazó
alvállalkozó(k) nem tud(nak) bevonni a
szakmai
önéletrajzát,
valamint
teljesítésbe legalább 1 (egy) olyan
végzettségét igazoló okirat egyszerű
személyt, aki rendelkezik marketing
másolatát;
vagy gazdasági szakirányú felsőfokú
végzettséggel és legalább 3 (három)
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
éves, a közbeszerzés tárgyával azonos
bekezdés
b)
pontja
szerinti
szakterületen
szerzett
szakmai
alvállalkozó(k)nak, továbbá a közös
gyakorlattal.
ajánlattevőknek a műszaki, szakmai
alkalmassági feltételeknek együttesen kell
megfelelniük.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)

igen

nem X

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen

nem X

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
igen X nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt

X

Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos

Versenypárbeszéd

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

•••
VAGY: minimum ••• és, adott esetben, maximum• ••
Létszám

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben
meghatározott szempontok
Részszempont

1. Médiában (nyomtatott sajtó,
televízió, közterület, rádió)
adott kedvezmények átlagos
százalékos mértéke
2. Az ajánlattevő által a
médiavásárlási munkák
esetében felszámítandó, nettónettó árra vetített általános
jutalék százalékos mértéke,
mely magában foglalja
valamennyi, a
médiatervezéssel és
médiavásárlással kapcsolatos
munkadíjat

Súlyszám

50

30

Részszempont

Súlyszám

3. Nyomdai munkák átlagos
vállalási darabára

15

4. Az árváltoztatás ajánlattevő
által igényelt százalékos
mértéke az együttműködés
második 12 hónapjára
vonatkozóan

5

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

nem X

igen

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

ÁKK-5707/2009.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a HL-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

• • • • /S• • • -• • • • • • • • • /• • /• • • •

(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

• • • • /S• • • -• • • • • • • • • /• • /• • • •
Hirdetmény száma a HL-ben: • • • • /S• • • -• • • • • • • • • /• • /• • • •
Hirdetmény száma a HL-ben:

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében)
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 15/02/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 11.

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000 Pénznem: HUF

00 óra
igen X

nem

(magyar Forint)

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértékét
- készpénzben, 50.000 Ft + ÁFA összeg megfizetését követően, munkanapokon 9.0012.00 óra között az ajánlatkérő székhelyén vagy
- átutalással az ajánlatkérő Magyar Nemzeti Banknál vezetett 19017004-00221120
számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. Az átutalás közlemény rovatában a
„Dokumentáció ÁKK-5707/2009.” szöveget kötelezően fel kell tüntetni.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltétele az ajánlatkérő által megadott
minta szerinti titoktartási nyilatkozat cégszerű aláírása és ajánlatkérő részére történő
átadása vagy megküldése. A titoktartási nyilatkozat előzetesen és térítésmentesen
megkérhető ajánlatkérőtől a jelen ajánlati felhívás A. melléklet II) pontja szerinti címen.
A dokumentáció személyes átvétele során az ajánlattevő részéről eljáró személy eljárási
jogosultságát (pl. meghatalmazással) köteles igazolni. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4)
szerint is rendelkezésre áll, feltéve, hogy a cégszerűen aláírt titoktartási nyilatkozat
eredeti példányát, az ajánlattevő 90 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát, a
cégszerűen aláíró személy(ek), cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányának
másolatát előzetesen megküldték, és az ellenértéket megfizették vagy az ajánlatkérő
fenti számláján jóváírásra került.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 15/02/2010 (nap/hó/év)

Időpont: 11.00

óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum:

••/•• /•• •• (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

X
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

••/••/•••• -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: •• • vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

15/02/2010 (nap/hó/év )

Időpont: 11.00

óra

Hely (adott esetben): Az

ajánlatkérő székhelyén, H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. V.
emelet 516. számú hivatali helyiség
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen X

nem

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek lehetnek jelen.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83.§-a szerint
2) Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

biztosítja.

Az eredményhirdetés időpontja: 2010. március 8. 10:00 óra
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. április 7.
3) Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban
megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a
nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése
céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként
vállalja a 305. § (1) és (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások
érvényesítését.
4) A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
5) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel köt
szerződést.
6) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati
biztosíték összege 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
- átutalás az Ajánlatkérő Magyar Nemzeti Banknál vezetett 19017004-0112022112001005 számú letéti számlájára, az átutalás közlemény rovatában a
„Marketingkommunikáció - biztosíték” szöveg feltüntetése szükséges, vagy
- bankgarancia, amelyet az ajánlattevő által választott bank bocsát ki az ajánlati
dokumentációban szereplő minta alapján. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség
lejártának
időpontjáig
kell
érvényben
maradnia,
vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló tanúsítványt, illetve a bankgarancia, valamint a
kötelezvény esetében annak eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.
7) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó(k), illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 90 (kilencven) napnál nem
régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlattevő, a 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) vagy erőforrást nyújtó cég(ek) adataiban
változás van folyamatban, az ajánlatba be kell csatolni az aktuális változásbejegyzési
eljárás alapjául szolgáló okiratok elektronikus benyújtását igazoló, az elektronikus
cégeljárásban közreműködő ügyvéd által az elektronikus rendszerben szereplővel
igazoltan megegyező digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát. Csatolni kell
továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek), cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
címpéldányának egyszerű másolatát.
8) Az Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya alatt az alábbiakat érti: Közreműködés a
marketing-kommunikációs tevékenység ellátásában, ami az alábbi feladatokat foglalja
magába:
- médiatervezés,
- médiavásárlás,
- POS anyagok (szórólap, plakát, kártyanaptár…) nyomtatása
- kiadványok nyomtatása
- piackutatás,
- PR kommunikáció.
9) Az ajánlatok – részszempontok szerinti – tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 1 (egy), felső határa 50 (ötven).
A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszerei:
Ajánlatkérő - a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (K.É. 2008.
évi 139. szám, 2008. november 28.) szerint az egyes ajánlatok tartalmi elemeit (az
alábbiak szerint értékeli:
Az 1. részszempont estén egyenes arányosítás: az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. és 3. részszempont esetén fordított arányosítás: az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.

A 4. részszempont esetén az ajánlatkérő az ajánlatokat azok tartalmi értékelése során
sorrendbe rendezi, a legjobb ajánlati tartalmi elemre az adható pontszám felső határát
adja, a többi ajánlat pedig a sorrendben elfoglalt helye szerint az előtte állóhoz képest
1-gyel (eggyel) kevesebb pontot kap. Az azonos tartalmi elemű ajánlat(ok) azonos
pontszámot kap(nak).
10) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (3) bekezdésében és 72.§-ban
foglaltak tekintetében a dokumentációban megadott minta szerint. Ajánlattevőnek a
dokumentációban megadott minta szerint nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis-és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
11.) Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlathoz a dokumentációban előírt
reklámanyagok (2 db szórólap, 2 db kiadvány) mellékelése, melyeknek meg kell
felelniük a dokumentációban meghatározott műszaki követelményeknek.
12.) A Dokumentáció munkanapokon 9.00-12.00 óra között az Ajánlatkérő székhelyén
az V. emelet 524. szobában vehető át. A dokumentáció az ajánlattétel napján 9.00-11.00
óra között vehető át.
13.) Ajánlatkérő kifejezetten utal arra, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69.
§ alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
14.)Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nyertességük esetén
gazdálkodó szervezetet kívánnak alapítani, úgy erre a Kbt. 304./A § (1) – (6)
rendelkezéseinek a figyelembevételével van csak mód.
15.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 55.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és
a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban megadja
azon szervezeteknek (hatóságoknak a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az
ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak.
16.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró okokra vonatkozóan
csatolandó nyilatkozatok és igazolások tekintetében részletes tájékoztatást kaphatnak a
Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a Dokumentációban is hivatkozott útmutatókban,
amelyek a www.kozbeszerzes.hu honlapon hozzáférhetők.
17.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit körút 85.

a

Város: Budapest

Postai irányítószám:

Ország: Magyarország

H-1024
E-mail:

Telefon: +36

Internetcím (URL):

Fax: +36

1 336-7777

1 336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3.
rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 323.§-a tartalmazza.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit körút 85.

Budapest

Postai irányítószám:

Ország:

H-1024
E-mail:

Telefon: +36

Internetcím (URL):

Fax: +36

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

1 336-7777

1 336-7778

29/12/2009 (nap/hó/év)

Magyarország

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.)
Postai cím:

Csalogány utca 9-11.
Város/Község:

Postai irányítószám:

Budapest

H-1027

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország
Telefon: +36

Szilvia
E-mail: pasztor-szokesz@akk.hu

1 488-9402

Címzett: Pásztor-Szőke

Fax: +36

1 488-9405

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.)
Postai cím:

Csalogány utca 9-11.
Város/Község:

Postai irányítószám:

Budapest

H-1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Erdélyi

Ország:

Magyarország

Telefon: +36

1 488-9406

Zsuzsanna

E-mail: marketing@akk.hu

Fax: +36

1 488-9405

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.)
Postai cím:

Csalogány utca 9-11.
Város/Község:

Postai irányítószám:

Budapest

H-1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vezérigazgatói

Ország:
Telefon:

titkárság (518. sz. hivatali

helyiség)
E-mail:
Internetcím (URL):

Fax:

Magyarország

