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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.nkoh.kormany.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17950833Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:3091/2020  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Nemzeti Kommunikációs HivatalAjánlatkérő 
neve:

Keretmegállapodás KommunikációKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001175462019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nemzeti Kommunikációs Hivatal EKRSZ_
28360577

Garibaldi Utca 2.

Budapest HU11 1054

Zsabokorszky Ágnes

agnes.zsabokorszky@nkoh.gov.hu +36 17958153

www.nkoh.kormany.hu

Nem



EKR001175462019

79822500-7

79342200-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Keretmegállapodás kommunikációII.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

79000000-4

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Igen

Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

Egyéb tevékenység:

Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző

Keretmegállapodás Kommunikáció

EKR001175462019

Szolgáltatás megrendelés

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a 
rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

50 000 000 000
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: kutatási feladatok, 
stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online 
kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat, kiemelten 
a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök és installációk gyártása, 
médiatervezés és vásárlás, rendezvényszervezés szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének 
kombinációjára. A keretmegállapodás alkalmazására a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti legalább 1100 szervezet – ide 
értve különösen a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, 
területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, a Kormány által alapított alapítványok 
és közalapítványok, kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot megvalósító szervezetek, illetőleg az önként csatlakozó 
szervezetek körét – köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama 
alatt várhatóan legalább 150 db lesz. Az egyedi szerződések átlagértéke várhatóan a nettó 200 millió forintot meg fogja haladni, így 
azok értéke, adott esetben, a megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti. A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét 
beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények 
felmerülésétől függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések 
nagyságrendje előzetesen nem meghatározható. A keretmegállapodás időtartama alatt ugyanakkor előfordulhat, hogy egyszerre több 
szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek. A 
keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a 
személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani 
köteles. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos 
minőség-ellenőrzés és dokumentálás is. A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb 
bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.A teljesítés fő helyszíne:

HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1

HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK

HU2 DUNÁNTÚL

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

00 Not specified / Other

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

79952000-2

92112000-9

79821000-5

79416000-3

79311200-9

Igen

20. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott 
táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

18
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21. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat 
szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

6

22. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott 
táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

15

23. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat 
szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5

24. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában 
kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

12

25. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott 
táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5

26. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában 
kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

14

27. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott 
táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5

28. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint 
képzett összehasonlító kedvezmény (%)

16

29. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett 
összehasonlító kedvezmény (%)

5

30. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint 
képzett összehasonlító kedvezmény (%)

16

31. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett 
összehasonlító kedvezmény (%)

5

32. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat 
szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

20

33. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint 
képzett összehasonlító kedvezmény (%)

6

34. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) 
vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5

35. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai 
országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító 
kedvezmény (%)

5

36. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) 
vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5

37. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) 
vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2019/S 176-428497

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

362Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

38. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai 
országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító 
kedvezmény (%)

5

39. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) 
vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen
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HUFPénznem:

50 000 000 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:22715544241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 309863831Telefon:Gyula.Balasy@lounge.huE-mail:

Felső Zöldmáli Út 72.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1025Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
52788695

Nemzeti azonosítószámLOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24670827241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 17462803Telefon:kozbeszerzes@newland.huE-mail:

Felső Zöldmáli Út 72.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1025Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
71824097

Nemzeti azonosítószámNew Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

IgenA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.12.20V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Keretmegállapodás kommunikációElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Igen
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1. V.2.5 pont folytatása: nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, fotózás, promóciós eszközök gyártása, szállítás, 
rendezvényszervezési feladatok, rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika, reklámajándékok és ruházat gyártása, catering, 
berendezések, bútorok, kellékek, dekoráció, marketing és dekorációs elemek gyártása, kiegészítő programelemek, előadók, szállás, 
utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások. 2. II.2.5. ponthoz Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre: 1. 
Stratégiai tervezés és tanácsadás/Súlysz.: 25 2. Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés/Súlysz.: 30 3. Nyomdai 
szolgáltatások/Súlysz.: 18 4. Fotózás, videófelvétel készítés - rendezvénydokumentálás/Súlysz.: 15 5. Film- és rádióreklám gyártása/
Súlysz.: 26 6. Reklámajándékok és ruházat gyártása/Súlysz.: 15 7. Marketing és dekorációs elemek gyártása/Súlysz.: 15 8. Online 
ügynökségi feladatok/Súlysz.: 23 9. PR ügynökségi feladatok/Súlysz.: 23 10. Kutatási feladatok/Súlysz.: 17 11. Rendezvényhelyszín/
Súlysz.: 18 12. Rendezvénytechnika/Súlysz.: 15 13. Berendezések, bútorok, kellékek, dekoráció/Súlysz.: 15 14. Catering/Súlysz.: 18 15.
Kiegészítő programelemek, előadók/Súlysz.: 15 16. Rendezvényszervezés - Rendezvénytípus csomagok/Súlysz.: 15 17. Szállás/Súlysz.: 
15 18. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások/Súlysz.: 14 19. Szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások/Súlysz.: 30 
Minőségi kritérium - Név: 40. Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer / Súlyszám: 134 Minőségi kritérium - Név: 41. Személyi 
állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 30 Minőségi kritérium - Név: 42. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan 
hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 10 Minőségi kritérium - Név: 43
. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 10 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1-19. részszempont esetében a 
részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ.2019. évi 106. szám) (Útmutató) 1. számú 
melléklet A.1. pont aa) alpontja KÉ2016. évi 147. szám) 1. melléklet III.A 1.ba) pont szerint, a 20-43. részszempont esetében a 1. 
melléklet A.1./a. pont ab) pontja III.A 1.bb) pont szerint értékeli. A 42. és a 43. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem 
lehet kevesebb 3 főnél. A 42. és a 43. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő azon ajánlatokat, ahol a vállalás meghaladja a 
12 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy 
meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése szerintj ár el. A 20-39. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az 
értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. 3. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1. Roxer Kommunikációs
Ügynökség Kft.; 1114 Budapest Bartók Béla út 35.; 13354921-2-43 2. Network 360 Reklámügynökség Kft. 1016 Budapest Lisznyai 
Utca 38. 23480197-2-41, Affiliate Network Kft. 1016 Budapest Lisznyai Utca 38. 14924390-2-41közös ajánlattevők 3. New Land Media 
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1025 Budapest Felső Zöldmáli út 72. 24670827-2-41, LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft. 
1025 Budapest Felső Zöldmáli út 72. 22715544-2-41közös ajánlattevők.

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

kutatási feladatok,minőségmenedzsment,Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, online ügynökségi feladatok; PR 
ügynökségi szolgáltatások,kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés; stratégiai tervezés és tanácsadás, integrált 
reklámügynökségi szolgáltatások, gyártási feladat kiemelten a reklámfilm, film- és videó anyag gyártás, videófelvétel készítés, 
rádióreklám folyt VI.3.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.02.18

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás 

hirdetmény feladása

Hirdetmény: 
Tájékoztató az 

eljárás eredményéről

Feladott 2020.02.18 Szendrei Gabriella Feladott verzió

Előzetes 
tájékoztató 

hirdetmény feladása

Hirdetmény: 
Rendszeres 

tájékoztató az eljárás 
eredményéről




