
HL/S S70
08/04/2017
132604-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 10

08/04/2017 S70
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 10

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132604-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 070-132604

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi utca 2.
Budapest
1054
Magyarország
Telefon:  +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu 
Fax:  +36 17950833
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu

I.1) Név és címek
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
AK16805
Liszt Ferenc tér 8.
Budapest
1061
Magyarország
Telefon:  +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu 
Fax:  +36 17950833
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://vanin.hu/cikk/49/lfze_media.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:

mailto:kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
http://www.nkoh.kormany.hu
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Vanin Kft.
Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paczolay Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Vanin Kft.
Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paczolay Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs
feladatok ellátása

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

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Hirdetési és médiaszolgáltatások megrendelése, valamint médiatervezési és -vásárlási
feladatok ellátása a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére” tárgyban.

II.1.2) Fő CPV-kód
79341400

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Hirdetési és médiaszolgáltatások megrendelése, valamint médiatervezési és -vásárlási
feladatok ellátása a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére” tárgyban.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
79341000
79340000
79416000
79342200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1077 Budapest, VII. Wesselényi u. 52.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hirdetési és médiaszolgáltatások megrendelése, valamint médiatervezési és – vásárlási feladatok ellátása a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére a dokumentációban részletezett specifikáció szerint.
Kulturális hirdetési és PR felületek vásárlása print, közterület, rádió, televízió valamint online felületeken, a
konkrét megjelenések tervezésében közreműködéssel:
1. országos napilapokban;
2. heti-kétheti magazinokban;
3. közterületi hirdetési felületeken;
4. online hirdetési felületeken;
5. rádiós hirdetési felületeken;
6. televíziós hirdetési felületeken;
7. Európai Uniós tagállam országainak nem online hirdetési felületein;
8. Európai Uniós tagállam országainak online hirdetési felületein;
9. további külföldi (nem Európai Uniós tagállam) országok nem online hirdetési felületein;
10. további külföldi (nem Európai Uniós tagállam) országok online hirdetési felületein.
A célzott célcsoport: 25+, ABC1 esomar, kultúrára, high-tech megoldásokra fogékony, de a hagyományokat
tisztelő elit közönség, a korábbi – 40+, ABC1 esomar – célcsoport megtartásával. A műszaki leírás részeként
kiadásra kerülő ártáblázat tartalmazza az igénybe veendő PR/hirdetési felületek körét, az igényelt megjelenési
szám 5 718 433,00 db/nap/hét/AV részletezését.
Jelen közbeszerzési eljárást az NKOH a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 10.§ (1) alapján a 12.§ (4) b)
pontjára tekintettel a Zeneakadémia nevében és javára folytatja le. A nyertes ajánlattevővel a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem köt a szerződést, a jelen pont szerinti szolgáltatás nyújtására.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra
kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet, a szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokat a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A megajánlott barter felületek listaáras költségének az összes fizetendő
médiaköltség listaáras költségéhez viszonyított aránya (%) / Súlyszám: 45
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Minőségi kritérium - Név: 3. Szociális szempont – Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő) /
Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Szociális szempont – Fiatal munkavállalók (18-30 év) alkalmazása (fő) / Súlyszám:
3
Ár - Súlyszám: 49

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 94 700 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Értékelési pontszám:1-20
Módszer:
1.ért. szempont(ész) Ár: relatív,fordított arányosítás;
2.ész: relatív,egyenes arányosítás;
3-4.ész: abszolút,diszkrét hasznossági függvény;
Kbt.77.§(1):
3. és 4. ész esetében 5-5 fő, amely -és amelynél magasabb- vállalás esetén az adott ész-ra max. pont kerül
kiosztásra.
2.ész: 30 % (listaáron számolva), melynél alacsonyabb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.

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

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) 1.§ alapján, a II. Fejezet 2-16.§-ának
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megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8. és 10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró
okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
esetében, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával,
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát, kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) Benyújtandó az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója
a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás közzétételét
megelőző három – számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában, amennyiben a letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha ez a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, b nem
szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt
üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
(médiatervezési és -vásárlási tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
(Kbt.65.§(1) a), Kormányrendelet 19.§(1) b).)
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P2) benyújtandó az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából
(médiatervezési és -vásárlási tevékenységből) származó – ÁFA nélküli – árbevételéről az előző legfeljebb
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1) a), Kormányrendelet 19.§(1)
c).)
Ha P1-P2) pontban előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Kormányrendelet 19.§(3) szerint
járhat el.
A Kormányrendelet 19.§(7)-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek ajánlatkérő a
jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19.§(1) szerinti igazolás helyett.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és
igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó –
alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67.§ (3)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha:
P1) adózott eredménye az előző 3 lezárt üzleti évben legfeljebb 1 évben negatív.
Ha az alkalmasságot a vizsgálati időszak kezdetét követően létrejött gazdasági szereplő igazolja -, alkalmas, ha
működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési és -vásárlási tevékenységből) származó, ÁFA
nélkül számított árbevétele eléri a 60 000 000 HUF-ot;
P2) az előző legfeljebb három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg – attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét – a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési
és -vásárlási tevékenységből) származó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevétele összesen elérte a
70 000 000 HUF értéket.
Alanyi kör:
III.1.2./P) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
(Kbt.65.§(6)). A P1) a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés);
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltétel igazolásban részt vesz.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§(7)-(8) és (11)).

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását.
A Kormányrendelet IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kormányrendelet V. Fejezetének megfelelőn
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
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Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb
(médiatervezési és -vásárlási tevékenység) szolgáltatásainak ismertetése, mely tartalmazza a jogszabályban
előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b),
és Kormányrendelet 21.§(3) a), 22.§(1)-(2));
M2.1-2.2) az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata azon
személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
(Kbt. 65.§ (1) b), és Kormányrendelet 21.§(3) b));
M2.3) az ajánlattevő vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetése, különösen azon személyek
végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek (Kbt. 65.§ (1)
b), és Kormányrendelet 21.§(3) f));
M3) az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata azoknak a
környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
(Kbt.65.§(1) b), és Kormányrendelet 21.§(3) g)).
A Kormányrendelet 24.§(1)-nek megfelelően, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek, a jegyzék szerinti igazolás
elfogadott a 21.§(1) igazolás helyett.
Ha ajánlattevő az alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,
csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is. Továbbá a gazdasági szereplő
köteles az általa igazolandó alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt.
67.§ (3)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
összesen:
— lezárt szerződés keretében – vagy folyamatban lévő szerződés esetén a vizsgálati időszakban a
szerződésnek és előírásoknak megfelelően – leigazoltan megvalósult,
— összesen legalább nettó 61 500 000 HUF értékű vagy legalább 4 különböző médiaszolgáltató hirdetési
felületét érintő közbeszerzés tárgya szerinti (médiatervezési és -vásárlási tevékenység) feladatok ellátására
vonatkozó igazolt teljesítéssel, és
— ezen belül legalább 1 db legalább nettó 20 000 000 HUF értékű vagy legalább 2 különböző médiaszolgáltató
hirdetési felületét érintő volt.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2.1) 2 fő, aki külön-külön legalább 5 éves média ügynökségi gyakorlattal, és legalább komplex (szóbeli és
írásbeli) középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.
M2.2) 1 fő, aki legalább 24 hónap pénzügyi gyakorlattal rendelkezik.
M2.3) 1 fő minőségbiztosítási vezető, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségügyi, vagy
minőségmenedzsment, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.
M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi környezetvédelmi intézkedéseknek valamelyikével:
— MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal,
— vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal,
— vagy a Kormányrendelet 24.§ (4) bekezdésben felsorolt egyéb elismert környezetvédelmi vezetési
rendszernek, illetve az akkreditált szervek releváns európai vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb –
egyenértékű – környezetvédelmi vezetési szabványoknak való megfelelés igazolásával.
Alanyi kör:
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III.1.3./M1-M2) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.
65. § (6) bekezdés). A III.1.3./M3) követelmény esetében elegendő, ha közülük egy megfelel.
III.1.3/M2) pontban felsorolt feltételek esetén ugyanazon szakember csak egy feltételnek való megfelelésre
mutatható be. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén igazolható a feltételnek való
megfelelés a letelepedés szerinti országban egyenértékű végzettséggel, jogosultsággal.
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltétel igazolásában részt vesz.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés megerősítése: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlatkérő a Kbt.135.§(1), (5)-(6) bek. alapján a Ptk. 6:130.§(1)-(2)
bek. szerint, illetve részben barter szolgáltatások nyújtásán keresztül, a teljesítésigazolást követően fizeti meg
az ellenértéket, HUF-ban. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetések során betartandó a 2003. évi XCII. tv.
36/A.§.
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete javításának, fiatal munkavállalók
(18-30 év) esetében a munkaerőpiacra történő bevezetésének elősegítése érdekében a nyertes ajánlattevő
által – lehetőség szerint – kerüljenek hátrányos helyzetű illetve fiatal munkavállalók bevonásra – minél nagyobb
mértékben – a teljesítésbe.
A szerződés megerősítésére, finanszírozási illetve teljesítési feltételekre vonatkozó előírásokat a közbeszerzési
dokumentáció, annak részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet, tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/05/2017
Helyi idő: 11:00

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



HL/S S70
08/04/2017
132604-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9 / 10

08/04/2017 S70
http://ted.europa.eu/TED

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

9 / 10

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
VANIN Kft., 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. A IV.2.6 pontban egy hónap 30 nap (Kbt.81.§ (11)).
2. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolást a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3. Nem biztosított a részekre történő ajánlattétel a feladatok komplexitására, egymással való szoros
összefüggésükre tekintettel. Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a
Kbt.2.§(4) szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát nem bontja
részekre. Fajlagosan kedvezőbb ajánlati ár ugyanis akkor érhető el, ha ugyanazon gazdasági szereplő látja el
a műszaki leírás szerinti feladatokat. A tevékenység megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő
elvégzése nem teszi lehetővé az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot.
Az egyes megvalósítandó kampányok tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos
feladatok nem választhatóak szét, egymásra épülnek. Az egyes területek szétbontása szervezési és egyéb
okok miatt vélhetően kedvezőtlenebb ajánlatot is eredményezne, mint az összevont ajánlattétel esetében.
Ezen túlmenően a jegyértékesítés speciális igényei következtében gyakran szűk határidőkkel kell reagálni,
a Zeneakadémia üzeneteit a közönséghez minél hamarabb eljuttatva, és a megbontás esetén az egyes
vállalkozók egymásra várva várhatóan lassabban, magasabb hibaszázalékkal tudják elvégezni a munkát. A
médiamix hatékonyságának legoptimálisabb eléréséhez elengedhetetlen tehát a médiatervezés és az egyes
hirdetési felületekre vonatkozó vásárlás egy vállalkozóval történő megvalósítása. (Kbt.61.§(4)).
4. A Kbt.71.§(6) szerinti esetben nem kerül sor hiánypótlásra. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)
pontot.
5. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása: nem megengedett és nem megkövetelt (Kbt.35.§(8)).
6. Fordításra, különböző devizák forintra történő átváltására vonatkozó információk a közbeszerzési
dokumentumokban.
7. Benyújtandók különösen a Kbt.66.§(2),(4)-(5)-ben és-adott esetben-a Kbt.65.§(7)-(8)-ben,valamint a Kbt. 68.§
(4)-ben foglaltak.
8. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66.§(6) szerinti nyilatkozattételt, de felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§(2) és, (4)-
re.
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9. Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől
tájékoztatást kapható a Kbt.73.§(4) szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni. Ajánlat e körben elvárt tartalma Kbt.73.§(4), megfelelőség ellenőrzése Kbt.73.§(4) szerint.
10. Ajánlattevő – a vállalásai alátámasztására – köteles ajánlatához hiánytalanul kitöltve csatolni a
dokumentáció részeként kiadásra kerülő részletező ártáblázatot és a barter vállalást bemutató táblázatot,
valamint – 0 főtől eltérő vállalás esetén – a 3-4. szakmai ajánlattal összefüggően előírt szakmai ajánlatot.
11. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a
dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.
12. FAKT: Ludvigné Paczolay Ildikó (lajstromsz.: 00195).
13. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés meghatározott feltételek
fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, jelen szerződéssel
összhangban esetlegesen felmerülő további kampányai esetében, a jelen felhívásban előírt teljesítési, fizetési,
szerződéses feltételek mellett.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2017
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mailto:dontobizottsag@kt.hu

