EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai
Ország:
irányítószám:
Magyarország
1027
Telefon: +36 1 4889402
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pásztor-Szőke Szilvia, főosztályvezető
E-mail: marketing@akk.hu
Fax: +36 1 4889405
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.akk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
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
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
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti
Általános közszolgáltatások
vagy szövetségi hatóság, valamint
Védelem
regionális és helyi szerveik
Közrend és biztonság
Nemzeti vagy szövetségi
Környezetvédelem
iroda/hivatal
Gazdasági és pénzügyek
Regionális vagy helyi hatóság
Egészségügy
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Közjogi szervezet
Szociális védelem
Európai intézmény/hatóság vagy
Szabadidő, kultúra és vallás
nemzetközi szervezet
Oktatás
Egyéb (nevezze meg): Egyéb
Egyéb (nevezze meg):
jogszabály alapján létrehozott 100 %-os
állami tulajdonban lévő gazdasági
társaság
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató kommunikációs tevékenység
ellátása.
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
Tervezés és kivitelezés
Lízing
kategória: 13.
Kivitelezés, bármilyen
Bérlet
(az 1–27. szolgáltatási
eszközzel, módon, az
Részletvétel
kategóriákat lásd a
ajánlatkérő által
Ezek
2004/18/EK irányelv
meghatározott
kombinációja/Egyéb
II. mellékletében)
követelményeknek
megfelelően
A teljesítés helye
A teljesítés helye
A teljesítés helye
Magyarország, EU
NUTS-kód
• • • ••
NUTS-kód
•• •••
NUTS-kód: HU
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
Keretmegállapodás egy
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
ajánlattevővel
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:
Pénznem:
VAGY:
és
között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató kommunikációs tevékenység
ellátására irányuló megbízással vegyes vállalkozási keretszerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
(adott esetben)

Fő tárgy
További
tárgy(ak)

79.34.00.00-9
79.31.00.00-0
79.41.60.00-3
79.82.10.00-5
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
igen
nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
nem
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
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató kommunikációs tevékenység
ellátása nettó 900 millió Ft értékben (lehetséges eltérés + 150%), ami magában foglalja
az alábbi feladatokat:
- médiatervezés,
- médiavásárlás,
- POS anyagok (szórólap, plakát, kártyanaptár, stb.) nyomtatása,
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-

kiadványok nyomtatása,
piackutatás,
PR kommunikáció.

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
VAGY: és között
Pénznem: HUF

Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
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: 24 vagy napokban: • • •• (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY: kezdés •• /• •/• ••• (nap/hó/év), befejezés •• /• •/•• •• (nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI
INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítés érdekében késedelmi és hibás teljesítési és
meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség vállalását írja elő, az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint. A szerződés szerinti kötbéralapok és
kötbérek mértékei tekintettel azok számosságára a dokumentációban kerültek
részletezésre.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A dokumentációban foglaltak szerint az 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. §-ában meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával,
átutalással egyenlíti ki. A számla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által kiállított
teljesítés-igazolás. Az ajánlatkérő előleget nem ad. Az ajánlatkérő és a nyertes
ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat
kötelesek alkalmazni. A nyertes ajánlattevő előleget nem kérhet, az ajánlatkérő nem
adhat.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy(adott esetben)
Nem követelmény.
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III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
igen
nem
(adott esetben)
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:
Kizáró okok: A Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d)
pontjában, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
63. § (2)-(9) bekezdéseinek megfelelően, a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó
tájékoztatója (KÉ 2010/152. szám; 2010. december 22.) szerinti igazolási módok
szerint az ajánlatban kell igazolni, hogy nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésben
és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó
szervezet esetében nyilatkozni szükséges arról, hogy az ajánlattevő/10% feletti
alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet letelepedése szerinti ország jogrendszerében a
Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-f), h) és i) pontja, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének
a)-d) pontja szerinti kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg,
és azokat mely bíróság/hatóság bocsátja ki. (Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó tájékoztatója szerinti igazolási módokra (KÉ
2010/152. szám; 2010. december 22.) Ezen szervezetek nyilvántartásának kivonatát
(vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást) kell benyújtani, amelyből
megállapítható, hogy az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet
nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
Az
alkalmasság
minimumadatok és a megkövetelt igazolási mód:
követelménye(i) (adott esetben):
P1.) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi
pénzügyi
intézménynél
vezetett
pénzforgalmi
számlája
tekintetében, a számlavezető pénzintézet
által kiállított igazolás eredeti vagy hiteles
másolati példánya, legalább a következő

P1.) Alkalmas az ajánlattevő és a
közbeszerzés
értékének
10
%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, amennyiben az
ajánlati
felhívás
feladásától
visszaszámított 12 hónapban egyik
fizetési számláján sem fordult elő 30
napnál hosszabb sorban állás.
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tartalommal:
a pénzforgalmi számla száma,
a számlanyitás dátuma,
az
ajánlati
felhívás
feladásától
visszaszámított 12 hónapban előfordulte a számlán 30 napnál hosszabb sorban
állás.
P2.) Az ajánlattevőnek be kell csatolnia a
Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján a 2008-as és 2009-es üzleti év
– működési formájának megfelelő –
számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolójának egyszerű másolatát.

P2.) Alkalmas az ajánlattevő amennyiben
a 2008-as és 2009-es üzleti év
mindegyikében az adózott eredménye
meghaladta az 50 millió Ft-ot.

P3.)
Ajánlattevőnek
és/vagy
a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozónak a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c)
pontja alapján csatolnia szükséges a 2009.
és 2010. évi teljes - áfa nélkül számított árbevételéről, valamint ugyanezen években
a közbeszerzés tárgyából (II.2.1. pontban
meghatározott tárgy szerinti) származó áfa nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát eredeti, vagy hiteles másolati
példányban, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak.

P3.) Alkalmas az ajánlattevő és/vagy a
közbeszerzés
értékének
10
%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó amennyiben 2009. és
2010. évek mindegyikében a teljes nettó
árbevétele elérte az 1.000 millió forintot,
valamint a közbeszerzés tárgyát képező
(II.2.1. pontban meghatározott tárgy
szerinti) tevékenységéből származó nettó
árbevétele elérte a 900 millió forintot.

Az alkalmasság igazolása során közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 69.§ (9)
bekezdése, erőforrást nyújtó szervezet
igénybe vétele esetén a Kbt. 65.§ (3)-(4)
bekezdése, valamint 10% alatti mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében
a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alkalmazandó.

Ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) és b) pontja
esetében önállóan, míg a Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pontja esetében együttesen
kell megfelelniük az alkalmassági
követelményeknek.
Közös ajánlattétel esetén a 69.§ (9)
bekezdése irányadó.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
Az alkalmasság minimumadatok és a megkövetelt igazolási mód:
követelménye(i) (adott esetben):
M1.) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja

M1.) Alkalmas az ajánlattevő, és/vagy a
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alapján a 2009., 2010. éves időszakban
végzett, a közbeszerzés tárgyát képező
(II.2.1) pontban meghatározott tárgy
szerinti) feladat teljesítésére vonatkozó
legjelentősebb szolgáltatások ismertetése a
Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti referencia
nyilatkozat/igazolást
benyújtásával,
legalább az alábbi adatok megadásával:
- a szolgáltatás tárgya,
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő fél megnevezése,
a kapcsolattartó személy neve és
elérhetősége,
- az ellenszolgáltatás összege, vagy a
korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt.
(A
referenciák
ismertetését
olyan
tartalommal és részletességgel kell
benyújtani,
melyekből
egyértelműen
megállapítható
az
alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés).

közbeszerzés
értékének
10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, amennyiben a 2009.
és 2010. évi időszakra bemutat és a Kbt.
68. § (1) bekezdése szerint igazol az
alábbiaknak megfelelő referenciákat: a
vizsgált 2 évben évente legalább 2 db,
egyenként legalább nettó 120 millió
forint ellenszolgáltatási összegre szóló,
legalább 3 db országos médiaszolgáltatón
(TV, rádió, nyomtatott sajtó) keresztül és
online felületen megjelentetett kampány
referencia, melyből az online felületre
jutó
ellenszolgáltatás
összege
kampányonként elérte a nettó 20 millió
forintot, és amely referenciák mindegyike
tartalmaz
médiatervezést
és
médiavásárlást.
(Egy
kampánynak
tekintendő: egy adott márka (termék,
szolgáltatás, cég-image) ugyanazon
üzenetét – akár eltérő kreatív anyaggal,
de azonos kreatív koncepcióval közvetítő médiamegjelenés-sorozata.)

M2.) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja
alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
személy(ek) megnevezése, végzettségük,
képzettségük és szakmai gyakorlatuk
ismertetése szakmai önéletrajz, valamint a
megkövetelt végzettségét igazoló okirat
egyszerű másolatának benyújtásával.
A Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontja
alapján az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembernek is alá kell írnia
az őt bemutató iratokat.
Ugyanazon szakember csak egy feladat (a),
b), c), d) alpont) tekintetében jelölhető
meg!
A teljesítésben résztvevő szakemberek
bemutatását olyan részletességgel kell
elvégezni,
melyből
egyértelműen
megállapítható
az
alkalmassági
feltételeknek
történő
megfelelés
(végzettség, gyakorlat).

M2.) Alkalmas az ajánlattevő, és/vagy a
közbeszerzés
értékének
10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt
alvállalkozó
amennyiben
rendelkeznek az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 6 fő felsőfokú
végzettséggel rendelkező
szakember, akik legalább 5 éves
ügynökségi gyakorlattal
rendelkeznek, melyből legalább 3
fő senior médiatervezőmédiavásárló, 2 fő
ügyfélkapcsolati menedzser, 1 fő
stratégiai tervező.
b) legalább 1 fő felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves
pénzügyi gyakorlattal rendelkező
pénzügyi ügyintéző;
c) legalább 1 fő felsőfokú
végzettséggel és legalább 3 év PRszakértői tapasztalattal rendelkező
szakember;
d) legalább 1 fő, legalább 3 év
piackutatási tevékenységre
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vonatkozó tapasztalattal
rendelkező szakember.
M3.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja
alapján
nyilatkozat
a
szerződés
teljesítéséhez rendelkezésére álló iparági
médiatervezési szoftverekről. Az ajánlatba
be kell csatolni a rendelkezésre állást
igazoló dokumentumot is.
Az alkalmasság igazolása során közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 69.§ (9)
bekezdése, erőforrást nyújtó szervezet
igénybe vétele esetén a Kbt. 65.§ (3)-(4)
bekezdése, valamint 10% alatti mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében
a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alkalmazandó.

M3.) Alkalmas az ajánlattevő, és/vagy a
közbeszerzés
értékének
10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha igazolja, hogy
az ajánlattételi határidő lejártakor az
alábbi – vagy az ezekkel egyenértékű
iparági
médiatervezési,
médiaelemzési
és
kampányhatékonyság
mérésre
szolgáló szoftverek a rendelkezésére
állnak:
- televíziós nézettségi és spot
adatbázis,
valamint
a
hozzákapcsolódó
adatfeldolgozásra
alkalmas
szoftver (pl. AGB Nielsen:
TeleMonitor; Techedge / K2 …),
- médiahasználatra, médiakutatásra
szolgáló szoftver (pl. Ipsos-GFK
Hungária: Nemzeti Médiaanalízis,
TGI…),
- reklámköltés mérésére, elemzésére
szolgáló szoftver (pl. Kantar
Media: AdexPlus…),
- online közönségmérésre szolgáló
szoftver
(pl
Gemius/Ipsos
Audience…),
- közterületi tervező és optimalizáló
szoftver
(pl.
Ipsos
–
SpecialPlus…)
- közterületi hatásmérő szoftver (pl.
Ipsos – PosterTest…).

Ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó,
valamint közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevők valamennyi előírt műszakiszakmai
alkalmassági
feltétel
vonatkozásában
együttesen
is
megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen
nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen
nem
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
nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám •• •
VAGY: minimum • •• és, adott esetben, maximum•••
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők 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)
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
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:
Súlyszám
1. Televízió vonatkozásában adott kedvezmények átlagos
százalékos mértéke

100

2. Nyomtatott sajtó vonatkozásában adott kedvezmények
átlagos százalékos mértéke

85

3. Internet vonatkozásában adott kedvezmények átlagos
százalékos mértéke

55

4. Közterület vonatkozásában adott kedvezmények átlagos
százalékos mértéke

30

5. Rádió vonatkozásában adott kedvezmények átlagos
százalékos mértéke

30

6. Az ajánlattevő által a médiavásárlási munkák esetében
felszámítandó, nettó-nettó árra vetített általános jutalék
százalékos mértéke

25

7. A mintafeladat kidolgozottsága és megalapozottsága

150

8. Nyomdai tevékenység ellenszolgáltatása

10

9. PR tevékenység ellenszolgáltatása

10

10. Piackutatás ellenszolgáltatása

5

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen
nem
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)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem
Igen válasz esetén
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Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: • •• •/S•••-••••• • • ••/••/•••• (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: • •• •/S•••-••••• • • ••/••/•••• (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: • •• •/S•••-••••• • • ••/••/•••• (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: 19/05/2011 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): bruttó 60.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti ár az áfa értékét tartalmazza.
A dokumentáció az ajánlatkérő Magyar Nemzeti Banknál vezetett 1901700400221120 számú pénzforgalmi számlájára történt utalást követően, az átutalási
bizonylat másolatának bemutatása ellenében, készpénzes fizetés esetén pedig az
ajánlatkérő székhelyén, 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. (pénztári órák:
munkanapokon 9-12 óra között, bejelentkezés az I.1) pont alatt megjelölt
Kapcsolattartási pontok szerint) történő befizetést követően a befizetési bizonylat
másolatának bemutatása ellenében vehető át a 1024 Budapest, Margit krt. 85-87.
címen, a III. em. 356. irodában, munkanapokon 9-12 óra között, az ajánlattételi
határidő napján 10:00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét
(dokumentáció vásárlás), a dokumentáció vételárát, továbbá fel kell tűntetni az „ÁKK
médiavásárlás - dokumentáció” szöveget.
Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg
kell vásárolnia.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 19/05/2011 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 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
HU
Egyéb:
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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: 19/05/2011 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00 óra
Hely (adott esetben): KSzF, 1024 Budapest Margit körút 85-87., III. emelet, 358.
iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
igen
nem
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2013. április
VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
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 ajánlatban az előzőekben előírtakon túlmenően a következő dokumentumokat
kell csatolni:
1.1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék (az ajánlat elején);
1.2. Cégszerűen aláírt felolvasólap (Kbt. 70. § (8) és a 80. § (3) bekezdés szerint);
1.3. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)-d) pontjaiban a Kbt. 55. §-a alapján a Kbt. 72. §-ában foglaltakról.
1.4. Benyújtandó az ajánlattevő és 10 %-on felüli alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - a Kbt. 4.§ 3/D. pontja
szerinti erőforrást nyújtó szervezet, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe
venni kívánt alvállalkozók cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot
(ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak
írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is
csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a
meghatalmazott aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintájának) egyszerű másolati példányát.
1.5. Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölésre
kerül a konzorcium azon tagja, aki a konzorciumot a közbeszerzési eljárás során
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kizárólagosan képviseli, és aki az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet.
Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely
tartalmazza:
– a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;
– azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és
egyetemleges felelősséget vállalnak;
– annak meghatározását, hogy melyik ajánlattevő lesz a számlák benyújtására
jogosult.
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő
szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a
szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentáció részét képező szerződéstervezet módosítását. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. §
(4)-(7) bekezdéseire.
1.6. Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására
jutott információk megtartásáról.
1.7. Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról és a szerződésben feltüntetendő
adatokról.
1.8. Csatolandó az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - a Kbt. 4. § 3/D. pontja
szerinti (erőforrást nyújtó) szervezet, valamint az alkalmasság igazolásához
igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebbi – aktuális
cégállapotot bemutató –, az illetékes bíróság, vagy hatáskörrel rendelkező
intézmény/hatóság/szervezet által kibocsátott - kivonat vagy igazolás
(magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság, vagy az
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy az
utóbbi szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített
cégkivonat) egyszerű másolati példányát. Nem cég keretében folytatott
tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó
bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a jegyzői
nyilvántartás kivonatának másolata csatolandó.
- Az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata arról,
hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került
átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában.
- Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet
(cég)adataiban, illetőleg az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó
szervezet nyilatkozata alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van
folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott
változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus
tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott
tevékenységek
esetében
a
nyilvántartó
bíróság/költségvetési
szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.
1.9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankszámla-vezető pénzintézete(i) és
bankszámlái megnevezéséről szóló nyilatkozatot, amelyben fel kell tüntetni a
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cégkivonatban még szereplő, de már megszüntetett számlákat is, a számla
megszüntetésének időpontjával és a megszűnésre vonatkozó utalással.
1.10. Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező excel táblázatokat köteles kitölteni
és nyomtatott formában az ajánlathoz csatolni. Az ártáblázat valamennyi üres
celláját ki kell töltenie az ajánlattevőnek. A cellákba minden esetben egyetlen
értéket (%-os kedvezmény mértéket vagy forintot) kell írni (nem –tól –ig vagy
maximális vagy minimális összeget). A nyomtatott forma és a számítógépes
adathordozón megadott adatok esetén az ajánlat eredeti példányához csatolt,
nyomtatott táblázat adata kerül figyelembe vételre. A táblázat sorai nem
módosíthatók.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-ában foglaltak alapján ajánlati biztosíték adásához köti az
eljárásban való részvételt, melynek összege 1.000.000,- HUF, azaz egymillió forint.
Az ajánlati biztosíték a következők szerint teljesíthető:
a) Az ÁKK Zrt. Magyar Nemzeti Banknál vezetett 19017004-01120221-12001005
számú letéti számlájára történt számú bankszámlájára történő átutalás esetén az
ajánlati biztosíték Ajánlatkérő számláján történő jóváírással, a jóváírás határideje:
az ajánlattételi határidő (2011. május 19). Az utalást igazoló dokumentumot az
ajánlathoz csatolni kell.
b) legalább az ajánlattételi határidőt (2011. május 19.) követő 90. napig (lásd
felhívás IV. 3.7.) pont) terjedő időszakra érvényes, megfelelő összegű és jogcímű
eredeti bankgarancia nyilatkozattal.
c) legalább az ajánlattételi határidőt (2011. május 19.) követő 90. napig (lásd
felhívás IV. 3.7.) pont) terjedő időszakra érvényes, megfelelő összegű és jogcímű, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény eredeti példányával.
A b) és c) pontban előírt okmányok eredeti példányát az ajánlat eredeti
példányában kell csatolni. Az átutalást igazoló, illetve a megfelelő összeg
rendelkezésre állásáról szóló dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
„ÁKK médiavásárlás – ajánlati biztosíték”.
3. Az eredményhirdetés várható időpontja: az ajánlatok benyújtását követő 30. napon,
2011. június 17. 12:00 óra, helyszíne: az ajánlatok beadásának helyszíne.
4. A szerződéskötés időpontja: 2011. június 28.
5. Az ajánlat formai követelményeinek részleteit a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdése,
valamint az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatokat papíralapon 1 db
eredeti, és 2 db, az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező másolati,
valamint 2 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az
elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl: .pdf) kell tartalmaznia
az eredeti szkennelt teljes ajánlatot.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja a minősített Ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az általa meghatározott alkalmassági kritériumok szigorúbbak
a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján előírt követelményeknél, ezért a minősített
ajánlattevőknek azon követelményeknek való megfelelőségüket kell külön
igazolniuk, amelyekre vonatkozó igazolást nem tartalmaz a Minősített Ajánlattevők
Jegyzéke szerinti igazolás.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint lehetőséget ad hiánypótlásra. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 83. § (2) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott, nem pótolható hiányosságokra!
8. Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő felszólítására az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 20/A. § (2) bekezdése b) és c) pontjával kapcsolatban.
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9. A Kbt. 70/A.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatban
lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. §
(8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy
olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
10. Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetés során kihirdette a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén - a Kbt. 91. § (2)
bekezdése alkalmazásával - a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlat
benyújtójával köti meg a szerződést.
11. Az ajánlati felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak
(Kbt. 20. § (3) bekezdés).
12. Az „eredeti” felirattal ellátott ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak
eredetinek, vagy hiteles másolatnak kell lennie, kivéve, ha az ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. Ahol az
ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció irat benyújtását egyszerű másolatban írja
elő, az ajánlattevő, vagy bármely eljárásban részt vevő (alvállalkozó, erőforrást
nyújtó szervezet) választása szerint az iratot jogosult benyújtani közjegyző által
hitelesített másolati példányban, vagy eredetiben is. Hiteles másolat esetében a
hitelesítésnek eredetinek kell lennie.
13. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás
alapját az MNB által, az adat keletkezésének napján közzétett devizaárfolyamok
képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor
az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
központi bankja által az adat keletkezésének napján érvényes devizaárfolyamon
számított euró ellenérték képezi.
14. A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján ajánlattevők kötelesek tájékozódni 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 azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők
megfelelő tájékoztatást kaphatnak.
15. Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel
érdekében - a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az
ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban
írásban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal, a Központi
Szolgáltatási Főigazgatóság 06-1-795-0432 telefaxszámára küldött fax útján, vagy
az „A” mellékletben megadott levelezési és elektronikus címre. Az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást írásban faxon, vagy elektronikus úton küldi meg az
ajánlattevő(k)nek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal.
16. Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén,
az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű egyszerű fordítása
is benyújtandó. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmasság igazolásához kapcsolódó
irat(ok) esetében (ide értve az aláírási jogosultságot meghatározó és az aláírás
mintát bemutató iratot is), az idegen nyelvű irattal együtt annak a 24/1986. (VI.26.)
MT rendelet és annak végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet szerinti
magyar nyelvű hiteles fordítása is benyújtandó.
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17. Az ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása szempont szerint bírálja az ajánlatot az alábbiak
szerint:
Az ajánlatok – részszempontok szerinti – tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó határa 1 (egy), felső határa 100 (száz).
A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszerei a következők:
Az 1-5. részszempont esetén: egyenes arányosítás.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (a legnagyobb %-érték) a maximális
pontot (100) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet
alapján:
Avizsgált

P

Alegjobb

Pmax Pmin

Pmin

ahol:
P:
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legnagyobb %-érték)
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (a legkisebb %-érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 7. részszempont esetén az értékelés módszere:
Bírálóbizottság tagjai külön-külön ajánlattevőnként értékelik ezt a részszempontot.
A szakmai szöveges értékelés során az alábbiakban megadott (7.1.-7.3.) és a
dokumentációban részletezett szempontokat veszik alapul, és az egyes
szempontokhoz tartozó intervallumon belüli pontokat osztják ki, úgy, hogy a
szakmailag legjobbnak ítélt kapja az adott sorhoz tartozó maximum pontot (20, 10,
5), a többi a szakmai szöveges értékeléssel megindokolt arányban kevesebbet. Az
egyes bírálóbizottsági tagok által azonos tartalmi elemnek ítélt ajánlat(ok) azonos
pontszámot kap(nak). A bírálóbizottsági tagok által adott pontszámok
ajánlattevőnként összegzésre kerülnek. Az így kapott legmagasabb pont-összegű
ajánlat az adható pontszám felső határát (100 pont) kapja, a többi ajánlatra adható
pontszám az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax Pmin

Pmin

ahol:
P:
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legnagyobb pont-összeg)
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (a legkisebb pont-összeg)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

7.1 Médiastratégia kidolgozottsága (adható pontszám: 1-20)
7.2. Javasolt eszközök értékelése: (adható pontszám: 1-10)
7.3. Alternatív médiamegoldások értékelése: (adható pontszám: 1-5)
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A 6. és a 8-10. részszempontok értékelésére: fordított arányosság
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális
pontot (100) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet
alapján:

P

Alegjobb
Avizsgált

Pmax Pmin

Pmin

ahol:
P: vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb ár)
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb ár)
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a nyertes ajánlat kiválasztásakor a Kbt. 90. § (1) – (4) bekezdéseiben
foglaltakat alkalmazza.
18. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
rendelkezései az irányadóak.
19. Az ajánlatkérő országos médiaszolgáltatás alatt a 2010. évi CLXXXV. a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 203. § 52. pontja
szerinti meghatározást érti, mely szerint „Országos médiaszolgáltatás: az a
médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében a Magyar Köztársaság lakosságának
legalább ötven százaléka él.”
20. A Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontját az ajánlatkérő alkalmazni kívánja.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám:1024
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36-1-336-7776
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36-1-336-7778
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím (URL):
Fax:
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. § rendelkezései szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
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szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám:1024
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36-1-336-7776
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36-1-336-7778
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 31/03/2011 (nap/hó/év)
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A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: Margit körút 85-87.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Főosztály
Címzett: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@kszf.gov.hu
Internetcím (URL): www.kszf.gov.hu

Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 795-5206
Fax: +36 (1) 795-0433

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK
IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: Margit körút 85-87., 356. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Főosztály
Címzett: Hausenblasz Máté
E-mail: kozbeszerzes@kszf.gov.hu
Internetcím (URL): www.kszf.gov.hu

Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 795-5211
Fax: +36 (1) 795-0433

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

Hivatalos név:
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: Margit körút 85-87., 356. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Főosztály
Címzett: Hausenblasz Máté
E-mail: kozbeszerzes@kszf.gov.hu
Internetcím (URL): www.kszf.gov.hu

Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 795-5211
Fax: +36 (1) 795-0433
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