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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164842-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások
2018/S 074-164842

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

SkillStar 2018 Nonprofit Kft.
AK23663
Szabadság tér 7.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Zsófia
Telefon:  +36 14745198
E-mail: csiszar.zsofia@mkik.hu 
Fax:  +36 14745198
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://skillstar2018.hu/
A felhasználói oldal címe: http://skillstar2018.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/qywez7VsFg95vWL
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
VMC Consulting Kft.
Thököly út 114/B. félemelet 2.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Csaba
Telefon:  +36 306202199
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu 
Fax:  +36 17996690
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://vmcconsulting.hu/
A felhasználói oldal címe: http://vmcconsulting.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:csiszar.zsofia@mkik.hu
http://skillstar2018.hu/
http://skillstar2018.hu/
http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/qywez7VsFg95vWL
mailto:kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
http://vmcconsulting.hu/
http://vmcconsulting.hu/
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VMC Consulting Kft.
Thököly út 114/B. félemelet 2.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Csaba
Telefon:  +36 306202199
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu 
Fax:  +36 17996690
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://vmcconsulting.hu/
A felhasználói oldal címe: http://vmcconsulting.hu/

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti szervezet

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
„Reklámügynöki tevékenység (médiafoglalás) végzése vállalkozási szerződés alapján az EuroSkills 2018
Budapest rendezvénnyel összefüggésben”

II.1.2) Fő CPV-kód
79340000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Reklámügynöki tevékenység (médiafoglalás) végzése vállalkozási szerződés alapján az EuroSkills 2018
Budapest rendezvénnyel összefüggésben”.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
79340000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Print országos lapok

mailto:kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
http://vmcconsulting.hu/
http://vmcconsulting.hu/
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Megjelenés a kampányidőszakban legalább 1 alkalommal, legalább 1/2 oldalon meghatározott országos
lapokban. A megadott költségvetés terhére (1 sajtótermékben történő megjelenés, 1 megjelenésnek számít)
egyenletes elosztásában, efeletti ½ oldali megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*.
Időzítés:szerződéskötéstől (várhatóan 2018.08.01-től) 09.28.-ig.
2. Print vidéki napilap
Megjelenés minden megyei napilapban 1 alkalommal a megadott költségvetés terhére (1/4 és 2/1 közötti
méretben, a méretre kell ajánlást tenni és az összesített méret kerül értékelésre.*.
Időzítés:2018.09.01-09.15.
3. Közterület: óriásplakát, City Light
Legalább 650 db Óriásplakát és legalább 250 db Citylight Poster ajánlása elvárt a megadott költségvetés
terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*.
4. Közterület: reptéri indoor megjelenések
DLP-k vásárlása a repülőtér épületén belül az érkezési oldalon. Legalább 1 db ajánlása elvárt a megadott
költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre ajánlattevő vállalást tehet.
5. Közterület: reptéri outdoor megjelenések
Backlite óriásplakátok vásárlása a repülőtér felé vezető gyorsforgalmi úton. Legalább 1 db ajánlása elvárt a
megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*.
2. 3. 4. 5. pontok esetében az időzítés: 2018.09.01. és 30. között
6.TV/spot megjelenések
Tervezési és vásárlási célcsoport: 18-59. Spothossz: 30mp.
Kötelezően figyelembeveendő szempontok:
a. a spotok 60 %-a 2018.08.20. és 09.16. között heti egyenletes eloszlás szerint,
b. a spotok 40 %-a 2018.09.17–28. között heti spot-eloszlást követve,
c. gyerekcsatornák használata nem engedélyezett,
d. daypart-eloszlás: természetes napszakeloszlás szerint,
e. országos kereskedelmi csatorna használata kötelező.
Kampányidőszak: 2018.08.20.-09.28.
7.Rádió/spot megjelenések
Célcsoport: 18-59, Megjelenés naponta legalább 5 spottal, legalább 3 napon Budapest és a megyei jogú
városok csatornáin. Spothossz: 30mp.
A spotok 40 %-a az adott rádió kiemelt időszakában jelenjen meg, egyenletes napi eloszlásban, a csatornák
között egyenletesen elosztva. Legalább 360 db megajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti
megjelenésekre Ajánlattevő vállalást tehet.*.
Kampányidőszak: 2018.09.01. és 25. között.
8. Online/mobil hirdetések
Budget eloszlás célcsoport szerint:
35 % 14-18 éves,
65 % 18-59 éves.
Legalább 1 fő elérésének ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő
vállalást tehet.*.
9. Közösségi média
Célcsoport: 14-18 éves.
Legalább 1 fő elérésének ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő
vállalást tehet.*.
10. Influencer díjak
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Facebook, Instagram influencerek által gyártott szponzorált tartalmak.
Legalább 5 fő ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti főkre tehet Ajánlattevő vállalást.*.
11. PPC (csak Google Adwords)
Legalább 1 fő elérésének ajánlása elvárt a megadott költségvetés terhére, efeletti megjelenésekre Ajánlattevő
vállalást tehet.*.
Kampányidőszak: szerződéskötéstől (várhatóan 2018.08.01-től) 10.31-ig.
12.Nyomtatott sajtóban való fizetett megjelenés
27 db fizetett média megjelenés (cikkek, interjúk). Elsősorban a verseny szakmáihoz kapcsolódó tematikájú
szaklapokban.**
13. Online sajtóban való fizetett megjelenés
45 db fizetett megjelenés (cikkek, interjúk). Elsősorban a verseny szakmáihoz kapcsolódó oldalakon.**
14. Televízióban való fizetett megjelenés
5 db fizetett megjelenés: 3 reggeli műsor, országos adón, 2 megjelenés oktatáshoz kapcsolódó műsorban.**
15. Rádióban való fizetett megjelenés
15 db fizetett megjelenés, reggeli és tematikus műsorokban, legalább 1 reggeli kitelepülés/élő bejelentkezés a
verseny alatt. **
A 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. és 15. pontok esetében a kampányidőszak: szerződéskötéstől (várhatóan 2018.08.01-
től) 09.28-ig, a 12-es pont esetében 10.31-ig.
*ld.értékelési részszempont.
**az esemény támogatóit is megjelenítve.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minimálisan előírt 1/2 méretű megjelenéseken felüli, további 1/2 méretű
megjelenések darabszáma print országos lapokban a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min: 7 db,
max: 42 db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Átlagos megjelenési méret print vidéki napilapokban a rendelkezésre bocsájtott
ellenszolgáltatásból (1/4 és 2/1 méret közötti megajánlások összesített átlaga) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vásárolt óriásplakátok darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból
(min: 650 db, max: 1000 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Vásárolt CityLight Poster darabszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból
(min: 250 db, max: 500 db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vásárolt reptéri indoor megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott
ellenszolgáltatásból (min: 1 db, max: 10 db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Vásárolt reptéri outdoor megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott
ellenszolgáltatásból (min: 1 db, max: 10 db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Vásárolt TV szpot megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott
ellenszolgáltatásból (min: 778 db, max: 999 db) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Vásárolt rádió szpot megjelenések darabszáma a rendelkezésre bocsájtott
ellenszolgáltatásból (min: 360 db; max: 2100 db) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból vásárolt online/mobil hirdetésekkel
elért 14-18 éves célcsoport létszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1fő) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból vásárolt online/mobil hirdetésekkel
elért 18-59 éves célcsoport létszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1fő) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból a közösségi médiában elért 14-18
éves célcsoport létszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1fő) / Súlyszám: 2



HL/S S74
17/04/2018
164842-2018-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5 / 12

17/04/2018 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 12

Minőségi kritérium - Név: Vásárolt influencerek létszáma a rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból (min:
5fő, max: 10 fő) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból PPC-vel (kizárólag Google Adwords)
elért 14-18 éves célcsoport létszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1fő) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A rendelkezésre bocsájtott ellenszolgáltatásból PPC-vel (kizárólag Google Adwords)
elért 18-59 éves célcsoport létszáma adview szám megajánlás alapján (min. 1fő) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 11

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2018
Befejezés: 31/10/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
AK a II.2.5) pontban „Ár” értékelési szempont alatt az alábbiakat érti:
15. Nyomtatott sajtóban való 27 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 2;
16. Online sajtóban való 45 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 3;
17. Televízióban való 5 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 5;
18. Rádióban való 15 db fizetett megjelenés nettó ellenértéke; Súlysz.: 1

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bek.-ben meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll, továbbá ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia azon AT-t, alvállalkozót és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a értelmében az AT-nek az ajánlatában az
ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bek. hatálya alá.
Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bek.-t köteles figyelembe venni.
A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8-9. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon
letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10-11. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs
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a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az AT erre vonatkozó
nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §).
Az AT (közös AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4)
bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is).
Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1-16. §-ai.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően,
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását.
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P.1. AT csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évi összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti („Reklámügynöki tevékenység”) nettó árbevételéről
szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2. AT csatolja a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A Kr. 19. § (2) bek. alkalmazása esetén csatolni kell a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó,
nettó árbevételről szóló nyilatkozatot.
Irányadó a Kr. 19. § (2)-(3) bek., valamint a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is
megfelelhetnek, míg a P.2. alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös AT-k közül egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti („Reklámügynöki tevékenység”) nettó árbevétele
nem éri el a 247 000 000 Ft-ot.
P.2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye - 2016.
és 2017. év esetében készítendő beszámoló tekintetében adózott eredménye - a felhívás feladása napját
megelőző utolsó három üzleti év vonatkozásában egynél több évben negatív volt.
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A Kr. 19. § (2) bek. szerint, ha az AT az (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplőktől
elvárt, a közbeszerzés tárgya („Reklámügynöki tevékenység”) szerinti nettó árbevétel mértéke legalább 247 000
000 Ft.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1.-P.2.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően,
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását.
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
M.1. AT a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított
legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti
minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciájának/referenciáinak
ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (1) bek. b)
pontja szerinti esetben] legalább a következő tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás összege (nettó),
— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (év, hónap, nap feltüntetésével),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát nyertes közös AT-ként teljesítette és a végzett szolgáltatás osztható, úgy az
igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette.
Ha a nyertes közös At-ként teljesített reklámügynöki tevékenységre vonatkozó referencia igazolás nem állítható
ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
a) nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák
elkülönítésével,
b) az igazolást benyújtó az általa elvégzett szolgáltatás alapján milyen arányban részesült az
ellenszolgáltatásból.
Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bek., 24. § (1) bek., valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)
és (11) bek. és 67. § (3) bek.
Az alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, a felhívás
feladatását megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, a közbeszerzés tárgya
szerinti („Reklámügynöki tevékenység”), összesen legalább nettó 200 000 000 Ft értékű referenciával/
referenciákkal.
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AK a bemutatott, az ajánlattételi határidő lejártakor folyamatban lévő szerződés(ek)re vonatkozó referencia/
referenciák vonatkozásában kizárólag a teljesítésigazolással elismert részteljesítéseket veszi figyelembe.
AK kizárólag a referenciát a minimumkövetelményben meghatározott tárgy vonatkozásában veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő 50 % előleget biztosít mind a 15 db Műszaki Leírás szerinti részfeladat kapcsán.
A nyertes AT-ként szerződő fél a telj.iggel elismert részteljesítést követően jogosult számlát kiállítani. Az
ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással 30 napon
belül történik, kivéve az előlegek kapcsán, amelyek kifizetése 3 napos határidővel történik meg a sz.kötést
követően 15 napon belül kiállított díjbekérő alapján.
A nyertes AT 14 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérői fizetési késedelem: Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint.
Elszámolás/kifizetés/ajánlattétel pénzneme: HUF.
Kötbérek: késedelmi: késedelemmel érintett részfeladat nettó ellenértékének 2 %-a/nap, de max. 3 napi tétel;
meghiúsulási: a meghiúsulással érintett részfeladat nettó ellenértékének 60 %-a.
A kötbérek és a fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
Szerződés Tervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
VMC Consulting Kft. (1146 Budapest, Thököly út 114/B. félemelet 2.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint (6) bek. alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatba csatolni kell
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,
— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,
— a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,
— a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,
— az egységes európai közbeszerzési dokumentum.
2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát,
vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó
személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben AT (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a 2013. évi V. tv. Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes
helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha az
ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen
szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre
jogosult, az ajánlatba csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.
4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes
AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalommal.
6. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.
7. FAKSZ: dr. Miklós Csaba; lajstromszám: 00872
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat legalább egy AT, vagy az
ajánlatában megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse az I.3.) pontban megadott linkről és az
ugyanezen a linken elérhető, kitöltött, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs
adatlapot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, de az ajánlat benyújtását megelőzően vagy a +36
17996690 telefax számra, vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bek.-ben foglaltakra -
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a kozbeszerzes@vmcconsulting.hu  címre megküldje. Az AK a letöltést csak akkor veszi Kbt. szerinti
érdeklődésnek, ha a regisztrációs adatlap megküldésre kerül az AK részére.
10. A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő részletezése:
— 1. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.28-ig,
— 2. részfeladat: 2018.09.01-től 2018.09.15-ig,
— 3. részfeladat: 2018.09.01-től 2018.09.30-ig,
— 4. részfeladat: 2018.09.01-től 2018.09.30-ig,
— 5. részfeladat: 2018.09.01-től 2018.09.30-ig,
— 6. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.28-ig,
— 7. részfeladat: 2018.09.01-től 2018.09.25-ig,
— 8. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.28-ig,
— 9. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.28-ig,
— 10. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.28-ig,
— 11. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.10.31-ig,
— 12. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.25-ig és 2018.09.01-től 2018.10.31-ig,
— 13. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.25-ig,
— 14. részfeladat: 2018.09.01-től 2018.09.25-ig,
— 15. részfeladat: szerződés megkötésétől 2018.09.25-ig.
A szerződés megkötésének időpontja, így a szerződés a II.2.7) pontban foglalt várható kezdő időpontja
(előreláthatóan jelenleg 2018.08.01.) az eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
Folytatás a VI.4.3)-ban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.3) pont folytatása:
11. Az eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez, a
szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges, egységes egészként kezelve az ajánlati ár is
valószínűsíthetően fajlagosan kevesebb lesz (várható mennyiségi kedvezmény(ek)), így AK nem teszi lehetővé
a részekre történő ajánlattételt.
12. Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Az értékelés módszere:
— 1., 3-8. és 12. értékelési szempont: arányosítás,
— 2., 9-11. és 13-14. értékelési szempont: egyenes arányosítás,
— 15-18. értékelési szempont: fordított arányosítás.
A pontskála alsó és felső határa: 0-100 pont.

mailto:kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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AK az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
— 1. értékelési szempont: 42 db,
— 3. értékelési szempont: 1000 db,
— 4. értékelési szempont: 500 db,
— 5. értékelési szempont: 10 db,
— 6. értékelési szempont: 10 db,
— 7. értékelési szempont: 999 db,
— 8. értékelési szempont: 2100 db,
— 12. értékelési szempont: 10 db.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján AK az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati elem vonatkozásában
azon elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet:
— 1. értékelési szempont: 7 db,
— 2. értékelési szempont: 1/4 méret,
— 3. értékelési szempont: 650 db,
— 4. értékelési szempont: 250 db,
— 5. értékelési szempont: 1 db,
— 6. értékelési szempont: 1 db,
— 7. értékelési szempont: 778 db,
— 8. értékelési szempont: 360 db,
— 9. értékelési szempont: 1 fő,
— 10. értékelési szempont: 1 fő,
— 11. értékelési szempont: 1 fő,
— 12. értékelési szempont: 5 fő,
— 13. értékelési szempont: 1 fő,
— 14. értékelési szempont: 1 fő.
13.) AK az alábbiakban ismerteti az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó ellenszolgáltatást, amelyre tekintettel
vállalást kell tenni:
Költségvetés, 1. részfeladat (Print országos lapok): nettó 15 000 000 Ft.
Költségvetés, 2. részfeladat (Print vidéki napilap): nettó 15 000 000 Ft.
Költségvetés, 3. részfeladat (Közterület: óriásplakát, City Light Poster): nettó 72 100 000 Ft.
Költségvetés, 4. részfeladat (Közterület: reptéri indoor megjelenések): nettó 5 000 000 Ft.
Költségvetés, 5. részfeladat(Közterület: reptéri outdoor megjelenések): nettó 5 000 000 Ft.
Költségvetés, 6. részfeladat (TV/ szpot megjelenések): nettó 100 000 000 Ft.
Költségvetés, 7. részfeladat (Rádió / szpot megjelenések): nettó 39 397 000 Ft.
Költségvetés, 8. részfeladat (Online/mobil hirdetések): nettó 39 377 020 Ft.
Költségvetés, 9. részfeladat (Közösségi média): nettó 6 542 400 Ft.
Költségvetés, 10. részfeladat (Influencerek): nettó 10 000 000 Ft.
Költségvetés, 11. részfeladat (PPC (kizárólag Google Adwords): nettó 4 000 000 Ft.
AK az ár értékelési részszempontokkal érintett részfeladatok (Költségvetés 12-15. pontja szerinti részfeladatok,
amelyekre adott megajánlást az AK 15-18. számú értékelési részszempontokban értékel) becsült ellenértékét
nem kívánja megadni.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018
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