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Tájékoztató a keretmegállapodásos eljárás második részeként
lebonyolított eljárások eredményéről - 2016. I. negyedév

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es
minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.05.18.
Iktatószám: 4983/2016
CPV Kód: 79340000-9;92112000-9;79342200-5;79822500-7;79311200-9;79416000-3;79821000-5

Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Teljesítés helye:

A teljesítés helye: Magyarország egész területe: a
Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.)
Korm. rendeletben meghatározott érintett
szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az
általuk kijelölt teljesítési helyek.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
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Nyertes ajánlattevő:

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360
Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network
Kft.);Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity
International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt
Felelősségű Társaság);Egyesült Reklám Konzorcium
(tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate
Network Kft.);Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB
Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium;Trinity-Sprint
Konzorcium (tagjai: Trinity International
Communications Kft., SPRINT Nyomdaipari
Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű
Társaság);Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity
International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt
Felelősségű Társaság);Mindshare Médiaügynökség
Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. -
Goodwill Communications Kft. Konzorcium;Egyesült
Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360
Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network
Kft.);Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity
International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt
Felelősségű Társaság);Egyesült Reklám Konzorcium
(tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate
Network Kft.);Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai:
Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG
360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network
Kft.);;Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert
Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium

Ajánlatkérő típusa:

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pont alapján központosított
közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított
szervezet

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató
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az eljárás eredményéről

a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Postai cím: Kossuth Lajos tér 2-4.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1055

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály

Telefon: +36 18962486

E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu

Fax: +36 17950833

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb x

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pont alapján központosított közbeszerzés során
ajánlatkérésre feljogosított szervezet

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia
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 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó szervezetek számára kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások
ellátására központosított közbeszerzés keretében, a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a
keretmegállapodás aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamra

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma 13

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
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A teljesítés helye:
Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.)
Korm. rendeletben meghatározott érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk
kijelölt teljesítési helyek.

NUTS-kód: HU

II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Keretmegállapodás a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára
kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására központosított közbeszerzés
keretében a 25.000.000.000 HUF keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretmegállapodás
aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamra

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 92112000-9

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az
összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: 4660425109 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor

x Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
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x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 081 - 143978

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/04/25 (év/hó/nap)

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 173 - 315436

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/08 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési
rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6368 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/04/27 (év/hó/nap)

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16617 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/09 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
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A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: BELFÖLDI KOMMUNIKÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ
MÉDIAÜGYNÖKSÉGI FELADATOK ELVÉGZÉSE

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/21 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén:
HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.)

Postai cím: Lisznyai u. 38.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

Telefon: +36 13988350

E-mail:

Fax: +36 13988361

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 500000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 500000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és
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a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1871735 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 6887074 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 500000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
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Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/02/19 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság)

Postai cím: Miklós tér 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1035

Ország: HU

Telefon: +36 202443343

E-mail:

Fax: +36 17004530

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 23500000 Pénznem: HUF
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Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 23500000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5130050 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5241500 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb
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IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Egyesült Reklám Konzorcium

Cím: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 23500000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: "A MAGÁNYOS CÉDRUS - CSONTVÁRY GÉNIUSZA" C.
KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNBÖZŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/01/26 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén:
HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.)

Postai cím: Lisznyai u. 38.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

Telefon: +36 13988350

E-mail:

Fax: +36 13988361

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 17352940 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 17352940 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 23249727 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 45353356 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
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A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Trinity-Sprint Konzorcium

Cím: 1035 Budapest, Miklós tér 1.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 17352940 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: "KEKKH ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA"

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/01/18 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. -
Goodwill Communications Kft. Konzorcium

Postai cím: Alkotás utca 53/B II. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Telefon: +36 14369836

E-mail:

Fax: +36 14369815

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 25755910 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 25755910 Pénznem: HUF
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Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 163159729 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 200841898 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

x középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Egyesült Reklám Konzorcium

Cím: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 25755910 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x
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Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: : „KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELVÉGZÉSE”

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/02/29 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság)
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Postai cím: Miklós tér 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1035

Ország: HU

Telefon: +36 202443343

E-mail:

Fax: +36 17004530

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 260777559 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 260777559 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 197999448 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 197999448 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
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Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt



19

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: „KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELVÉGZÉSE”

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/24 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság)

Postai cím: Miklós tér 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1035

Ország: HU

Telefon: +36 202443343

E-mail:

Fax: +36 17004530

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 206740000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 206740000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x
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Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 184663898 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 184663898 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával
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Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - A MINISZTERELNÖKSÉG
GYAKORNOKI PROGRAMJÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE KAPCSÁN SAJTÓHIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSÉRE
ÖSSZESEN NETTÓ 7 000 000 FT KERETÖSSZEGIG - TÁRGYÁBAN

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/01/19 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. -
Goodwill Communications Kft. Konzorcium

Postai cím: Alkotás utca 53/B II. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Telefon: +36 14369836

E-mail:

Fax: +36 14369815

Internetcím (URL):
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IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 7000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 7000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6576 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7285 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás
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 kisvállalkozás

x középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Egyesült Reklám Konzorcium

Cím: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 7000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú
rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs beszerzés

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
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IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/01 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén:
HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.)

Postai cím: Lisznyai u. 38.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

Telefon: +36 13988350

E-mail:

Fax: +36 13988361

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 25000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 25000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2314100 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2451904 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,
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Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 25000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím) (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)
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----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: 12 FÉLE PR AJÁNDÉK BESZERZÉSE

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/02/24 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság)

Postai cím: Miklós tér 1.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1035

Ország: HU

Telefon: +36 202443343

E-mail:

Fax: +36 17004530

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 4043400 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,
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A szerződés végleges összértéke

Érték: 4043400 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3575162 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3921400 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név: Egyesült Reklám Konzorcium

Cím: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 4043400 Pénznem: HUF
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Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: A LIGET BUDAPEST PROJEKT TELJES KÖRŰ
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/25 (év/hó/nap)
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IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén:
HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.)

Postai cím: Lisznyai u. 38.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

Telefon: +36 13988350

E-mail:

Fax: +36 13988361

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 545000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 545000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 191377227 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 191377227 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)
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----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: TÁJÉKOZTATÓ KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNY

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/07 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén:
HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.)

Postai cím: Lisznyai u. 38.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

Telefon: +36 13988350

E-mail:

Fax: +36 13988361

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 3042126000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,
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A szerződés végleges összértéke

Érték: 3042126000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 188851540 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 188851540 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:
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Áfa nélkül

 

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft., SPRINT
Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1035 Budapest,
Miklós tér 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: Lengyelországi magyar kulturális évad 2016/2017. logó
és arculat

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

nem

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

Az eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy egyik
ajánlattevő sem tett - a Megrendelő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel -
megfelelő ajánlatot.

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 3149606 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:



35

A szerződés határozatlan időtartamra szól

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával

 

Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség (korábbi nevén: HG 360
Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft.) (név) 1016 Budapest, Lisznyai u. 38. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

DE (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem
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---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 13 Elnevezés: Lengyelországi magyar kulturális évad 2016/2017. logó
és arculat

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/03 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. -
Goodwill Communications Kft. Konzorcium

Postai cím: Alkotás utca 53/B II. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Telefon: +36 14369836

E-mail:

Fax: +36 14369815

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 3149606 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 3129300 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x
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Áfával

 

Áfa (%)

,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3129300 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3129300 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

Keretmegállapodásban foglaltak szerint.

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

x középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

 

Áfával
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Áfa (%)

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Mindshare Médiaügynökség Kft. - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. - Goodwill
Communications Kft. Konzorcium (név) 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B II. emelet (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.3) Egyéb információk:

További információk a keretmegállapodásos eljárás második részében lebonyolított eljárásokról: 
1. Eljárás tárgya: BELFÖLDI KOMMUNIKÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉDIAÜGYNÖKSÉGI FELADATOK
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ELVÉGZÉSE 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Magyar Turizmus Zrt. 
Beszerzés becsült értéke: nettó 500.000.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes, nyertes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvényes 
Eljárás eredménye: eredményes 
2. Eljárás tárgya: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Beszerzés becsült értéke: nettó 23.500.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvényes, nyertes 
Eljárás eredménye: eredményes 
3. Eljárás tárgya: : "A MAGÁNYOS CÉDRUS - CSONTVÁRY GÉNIUSZA" C. KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
KÜLÖNBÖZŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 
Beszerzés becsült értéke: nettó 17.352.940 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes, nyertes 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvényes 
Eljárás eredménye: eredményes 
4. Eljárás tárgya: "KEKKH ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA" 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
Beszerzés becsült értéke: nettó 25.755.910 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvényes, nyertes 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvényes 
Eljárás eredménye: eredményes 
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5. Eljárás tárgya: „KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELVÉGZÉSE” 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Beszerzés becsült értéke: nettó 260.777.559 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): visszavonta az 
ajánlatát 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvénytelen 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvényes, nyertes 
Eljárás eredménye: eredményes 
6. Eljárás tárgya: „KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ELVÉGZÉSE” 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 
Beszerzés becsült értéke: nettó 206.740.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvényes, nyertes 
Eljárás eredménye: eredményes 
7. Eljárás tárgya: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - A MINISZTERELNÖKSÉG GYAKORNOKI 
PROGRAMJÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE KAPCSÁN SAJTÓHIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSÉRE ÖSSZESEN 
NETTÓ 7 000 000 FT KERETÖSSZEGIG - TÁRGYÁBAN 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Miniszterelnökség 
Beszerzés becsült értéke: nettó 7.000.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvényes, nyertes 
Eljárás eredménye: eredményes 
8. Eljárás tárgya: Nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvényekhez kapcsolódó 
kommunikációs beszerzés 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
HM Beszerzési Hivatal 
Beszerzés becsült értéke: nettó 25.000.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes, nyertes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvényes 
Eljárás eredménye: eredményes 
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9. Eljárás tárgya: 12 FÉLE PR AJÁNDÉK BESZERZÉSE 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Beszerzés becsült értéke: nettó 4.043.400 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvénytelen 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvényes, nyertes 
Eljárás eredménye: eredményes 
10. Eljárás tárgya: A LIGET BUDAPEST PROJEKT TELJES KÖRŰ KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAINAK 
ELLÁTÁSA 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Beszerzés becsült értéke: nettó 545.000.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes, nyertes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvénytelen 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvénytelen 
Eljárás eredménye: eredményes 
11. Eljárás tárgya: TÁJÉKOZTATÓ KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNY 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Miniszterelnöki Kabinetiroda 
Beszerzés becsült értéke: nettó 3.042.126.000 Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi 
nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes, nyertes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft. 
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvénytelen 
- Trinity-Sprint Konzorcium (tagjai: Trinity International Communications Kft. (kisvállalkozás), 
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (kisvállalkozás)): 
érvénytelen 
Eljárás eredménye: eredményes 
12. Eljárás tárgya: Lengyelországi magyar kulturális évad 2016/2017. logó és arculat 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Balassi intézet 
Beszerzés becsült értéke: 3.149.606 nettó Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Egyesült Reklám Konzorcium (tagjai: Network 360 Reklámügynökség, (mikrovállalkozás) (korábbi
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nevén: HG 360 Reklámügynökség Kft.), Affiliate Network Kft., (mikrovállalkozás)): érvényes 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft.
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvényes 
Eljárás eredménye: eredménytelen 
13. Eljárás tárgya: Lengyelországi magyar kulturális évad 2016/2017. logó és arculat 
Érintett szervezet neve, akinek a nevében ajánlatkérő az eljárást lebonyolította: 
Balassi intézet 
Beszerzés becsült értéke: 3.149.606 nettó Ft 
Ajánlattevők neve, minősítése és Kkvt. szerinti minősítése: 
- Mindshare Médiaügynökség Kft. (középvállalkozás) - HAB Advert Kommunikációs Ügynökség Kft.
(kisvállalkozás) - Goodwill Communications Kft. (kisvállalkozás) Konzorcium: érvényes, nyertes 
Eljárás eredménye: eredményes 
A keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató
száma és megjelenésének időpontja: TED 2015/S 173-315436 (2015.09.08.) 
 
Jelen hirdetmény 2016.05.09-én történő feladását az érintett szervezetek késedelmes
adatszolgáltatása (aláírt szerződések késedelmes rendelkezésre bocsátása)indokolja.

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/05/09 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Magyar Turizmus Zrt.

Postai cím: Kacsa utca 15-23

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Postai cím: Pozsonyi út 56.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1133

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

Postai cím: Ybl Miklós tér 6.

Város/Község: Budapest
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Postai irányítószám: 1013

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Postai cím: Balázs Béla utca 35.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1094

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Postai cím: Mészáros utca 58/A

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Nemzeti Befektetési Ügynökség

Postai cím: Honvéd u. 20.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1055

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Miniszterelnökség

Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1055

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
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A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: HM Beszerzési Hivatal

Postai cím: Lehel u. 35-37.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1135

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím: Széchenyi u. 2.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Dózsa György út 41.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1146

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1055

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Balassi intézet

Postai cím: Somlói út 51.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016
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Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név: Balassi intézet

Postai cím: Somlói út 51.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: HU

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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