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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

a Kbt. 77. § (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 

 

„Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs és médiaügynöksé-

gi feladatainak ellátására vonatkozóan” tárgyú verseny újranyitásos közbeszerzési eljárás-

ban 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.  

Levelezési és kapcsolattartási cím: 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.  

 

Ajánlatkérő a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések köz-

pontosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés b) 

pontja és a keretmegállapodás megkötésére irányuló ajánlattételi felhívásban előírtak alapján a ver-

senyújranyitást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint Ajánlatkérő bonyolította le a MÁV-START 

Zrt. részére. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A keretmegállapodás 2. részében lefolytatott beszerzés tárgyának meghatározása: „Vállalkozási 

keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs és médiaügynökségi feladatainak 

ellátására vonatkozóan” a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint. 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

79340000-9 Hirdetési és marketingszolgáltatások 

79342200-5 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások 

79822500-7 Grafikai tervezési szolgáltatások 

79821000-5 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások 

79416000-3 Public relations szolgáltatások 

 

Közbeszerzés tárgya részletesen: 

Kreatív tervezéssel, reklámügynökségi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

Gyártással kapcsolatos feladatok 

Médiavásárlással kapcsolatos feladatok 

Mennyisége: A fent meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése a műszaki leírásban foglaltak 

szerint legfeljebb a nettó 250.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig. A MÁV-START Zrt., mint 

Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni, Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a 

keretszerződés hatálya alatt a keretösszegtől – 50 %-kal (mínusz ötven százalékkal) eltérjen. 

3. A választott eljárás fajtája: 

Ajánlatkérő a jelen eljárást az alábbiakban megjelölt keretmegállapodás alapján folytatta le a közbe-

szerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 110. § (4) bekezdés b) pont szerint a verseny újbóli meg-

nyitásával. 

A keretmegállapodás tárgya: „Keretmegállapodás a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tarto-

zó szervezetek számára kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására központosí-

tott közbeszerzés keretében”  

A keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2015. augusztus 10. 

A keretmegállapodás azonosítószáma: KM03-KOMM-2015 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó kö-

rülmények ismertetése: – 
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5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztató-

ra és közzétételének napja: – 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzété-

telének / megküldésének napja: 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. május 20. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen. 

7. b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekez-

dés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet 

összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosí-

tásra: – 

7. c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: – 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 (kettő) 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az ér-

tékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak rész-

szempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részen-

ként): 

1. Ajánlattevő neve, címe: Egyesült Reklám Konzorcium (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) 

A konzorcium tagjai: Network 360 Reklámügynökség Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.), Affiliate 

Network Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) 

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat teljes körűen megfelel az ajánlattételi 

felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, a keretmegállapodás és a Kbt. előírásainak. 

Összesen ajánlati ár (ellenszolgáltatás teljes összege): 14.342.795,63 Ft + ÁFA + médiabeszerzés 

tekintetében reklámközvetítői díj 

9. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként): – 

9. c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: – 

9. d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (mód-

szereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: – 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

1) Ajánlattevő neve, címe: Trinity-SPRINT Konzorcium (1035 Budapest, Miklós tér 1.) 

A konzorcium tagjai: Trinity International Communications Kft. (1035 Budapest, Miklós tér 1.); 

SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (3516 Miskolc, Ács utca 

12.)  

Érvénytelenség indoka: A Trinity-SPRINT Konzorcium ajánlattevő által benyújtott aránytalanul 

alacsony árra vonatkozó indoklások alapján ajánlatkérő Kbt. 69. (3) bekezdése szerint nem tudott egy-

értelműen meggyőződni az ajánlattevő ajánlati árának megalapozottságáról, ezért ajánlatkérő az aján-

latot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve, címe: Egyesült Reklám Konzorcium (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) 
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A konzorcium tagjai: Network 360 Reklámügynökség Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.), 

Affiliate Network Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) 

Összesen ajánlati ár (ellenszolgáltatás teljes összege): 14.342.795,63 Ft + ÁFA + médiabe-

szerzés tekintetében reklámközvetítői díj 

Nyertes ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalmazta a 

Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, amely az 

ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatok értékelési szempontja volt. 

11. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

Ajánlattevő neve, címe: - 

Összesen ajánlati ár (ellenszolgáltatás teljes összege): - 

Második legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának indoka: - 

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalko-

zót kíván igénybe venni:- 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: keretmegállapodás szerint 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghala-

dó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a szá-

zalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: keretmegállapodás szerint 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) tá-

maszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: – 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: – 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016. június 22. 

15. b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2016. július 1. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. június 21. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. június 21. 

18.* Az összegezés módosításának indoka: – 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: – 

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: – 

21.* Az összegezés javításának indoka: – 

22.* Az összegezés javításának időpontja: – 

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: – 

24. Egyéb információk: - 

 

 

 

 dr. Lenkei Mirtill 

 elnök 

 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 


