
AJÁNLATI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága  

Postai cím: 
Gyulai Pál u. 13.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1085  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Kiss Éva közbeszerzési ügyintéző  

Telefon: 
-  

E-mail: 
-  

Fax: 
-  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.nka.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 
 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
hatóság, valamint regionális és helyi szerveik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
[ ] Regionális vagy helyi hatóság 
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
[ ] Közjogi szervezet 
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 

szervezet 
[x] Egyéb (nevezze meg): Alapkezelő  

[ ] Általános közszolgáltatások 
[ ] Védelem 
[ ] Közrend és biztonság 
[ ] Környezetvédelem 
[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[ ] Egészségügy 
[ ] Lakásszolgáltatás és 

közösségi rekreáció 
[ ] Szociális védelem 
[x] Szabadidő, kultúra és vallás 



[ ] Oktatás 
[ ] Egyéb (nevezze meg):  

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem 
[x]  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  
   

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Az NKA 2009. évi kommunikációs tervének megvalósításához kapcsolódó médiavásárlási, 
produkciós és produkcióhoz kapcsolódó kreatív tevékenységek lebonyolítása  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás [ ]  b) Árubeszerzés [ ]  c) Szolgáltatásmegrendelés 
[x]  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

[ ]  

[ ]  

[ ]  
  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 
kombinációja/Egyéb 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

Szolgáltatási kategória 13  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a 
2004/18/EK irányelv II. 
mellékletében) 

 

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Magyarország  

NUTS-kód HU1  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  



Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
létszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
[ ]  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 

  
   

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Megbízási szerződés az NKA 2009. évi kommunikációs tervének megvalósításához 
kapcsolódó médiavásárlási, produkciós és produkcióhoz kapcsolódó kreatív tevékenységek 
lebonyolítására  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 79342200-5    

Kiegészítő tárgy(ak) 79822500-7    

  79821000-5    

  92111200-4    
 

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen 
[ ] nem [x]  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
 



II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Az NKA 2009. évi kommunikációs tervének megvalósításához kapcsolódó médiavásárlási, 
produkciós és produkcióhoz kapcsolódó kreatív tevékenységek lebonyolítása.  
A dokumentációban meghatározott feladatok összességének megvalósítása a rendelkezésre 
álló 64 M Ft + ÁFA keretösszegből lehetséges, mely tartalmazza az ajánlattevő kapcsolódó 
összes díját és jutalékát is.  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 64000000 Pénznem: HUF  

VAGY: és között Pénznem:  

  
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés (nap/hó/év)  
befejezés 2009/12/31 (nap/hó/év) 

  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK  
 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Amennyiben a megbízott érdekkörében olyan neki felróható ok merül fel, amely az adott 
részfeladathoz (médiamegjelenések kivételével) tartozó határidőre történő teljesítést 
lehetetlenné teszi, megbízott naponta 50.000,–Ft késedelmi kötbért köteles fizetni. A 30 
napon túli késedelem, illetve – média megjelenések esetén –a szerződésben meghatározott 
megjelenési időpontok háromszori elmulasztása után megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni. Ebben az esetben megbízott díjazásra nem tarthat igényt, továbbá 10.000.000,- Ft 
meghiúsulási kötbért köteles megrendelő részére megfizetni az elállás napját követő 15 
napon belül.  
Az elállás esetén fizetendő meghiúsulási kötbér biztosítékát a szerződéskötést követő 8 
napon belül kell megrendelő részére teljesíteni. A biztosíték a Kbt. 53. § (5) bek. a) pontja 
szerinti formákban, a megbízott választása szerint nyújtható. 



Megrendelő abban az esetben is jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a megbízott a 
meghiúsulási kötbér biztosítékát határidőre nem teljesíti.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel. 
A nyertes ajánlattevő a szerződés részteljesítései során az alábbiak szerint jogosult számlák 
benyújtására:  
A II.1.5. pontban leírt feladatok ellenértéke a részteljesítés tárgyhónapját követően 
benyújtandó számla alapján kerül kiegyenlítésre. A részszámlák benyújtásának feltétele - a 
felek teljesítés igazolására jogosult képviselői által aláírt - igazoló okmányok csatolása.  
Ajánlatkérő a szakmailag leigazolt, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított és 
benyújtott számlákat 15 banki napon belül átutalással egyenlíti ki (pénzügyi ütemtervben 
meghatározottak szerint).  
A pénzügyi teljesítés HUF-ban történik, előleg folyósítására nincs lehetőség. 
A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának hatálya alá 
tartozik.  

  
 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy (adott esetben)  

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös 
ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalni.  

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] 
nem [x]  
(adott esetben) 

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  

  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
  

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

-nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akit a Kbt. 60. § (1) bekezdése és a 61. § (1) d) 
pontja kizár; 
-nem lehet ajánlattevő vagy 10 % feletti alvállalkozó, akit a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) 
pontjai kizárnak; 
-az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-ban 
meghatározottak fennállnak; 
-az eljárásban nem lehet a 66. § (2), illetve a 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet, akivel 
szemben a 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
 



Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § szerinti igazolásokat és 
nyilatkozatokat kéri be eredeti vagy másolati példányban (kivéve a cégkivonatot/hatósági 
igazolást, mely eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtható be). Az alvállalkozók és 
a 10 % feletti alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő nyilatkozik a 71. § (3) 
bekezdésének megfelelően. 
A 66. § (2), illetve a 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet a 63. § (7) bekezdése szerint 
köteles igazolni, hogy vele szemben a 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak 
fenn. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa által a kizáró okok tekintetében 
kiadott tájékoztatókra.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

Mellékelni kell az ajánlattevő 
 
a) minden bankszámlájáról a bankszámlát 
vezető pénzintézetnek az ajánlattételi 
határidőtől számított 60 napnál nem régebbi 
igazolását arról, hogy mióta vezeti a 
bankszámlát, és hogy a kiállítást megelőző 1 
éven belül volt-e sorban álló tétel, és ha igen, 
hány napig (egyszerű másolatban). 
 
b) előző 2 lezárt évnek a hatályos számviteli 
jogszabályoknak megfelelő számszaki 
beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás), 
figyelembe véve a Kbt. 66. § (1) bek. b) pontját 
(egyszerű másolatban).  

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

A szerződés teljesítésére gazdasági-
pénzügyi szempontból alkalmatlannak 
minősül az olyan ajánlattevő, 
 
a) akinek a pénzügyi intézmény(ek)től 
származó nyilatkozat(ok) alapján a 
számláján a nyilatkozat kibocsátását 
megelőző 1 éven belül 30 napon túli 
lejárt sorban állás volt; 
 
b) akinek az előző 2 lezárt évben a 
mérleg szerinti eredménye (vagy azzal 
egyenértékű számviteli pénzügyi 
mutatója) negatív volt.  

  
  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód: 

Mellékelni kell az ajánlattevő részéről a 
2006-2008. időszakban végzett 
marketing kampány lebonyolításához 
kapcsolódó média vásárlási és/vagy 
kreatív munkákra és/vagy produkciós 
munkákra vonatkozó szolgáltatásainak 
bemutatását, megadva a teljesítés idejét, 
a szerződést kötő fél nevét és 
elérhetőségét, az ellenszolgáltatás 
összegét /vagy a korábbi szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adatot/, az 
elvégzett tevékenység rövid bemutatását 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai 
szempontból alkalmatlan minősül az olyan 
ajánlattevő, aki az előző 3 évben (2006, 2007, 
2008.) nem rendelkezik összességében legalább 
5 db megvalósított, egyenként legalább nettó 30 
M Ft értékű, marketing kampány 
lebonyolításához kapcsolódó média vásárlási 
és/vagy kreatív munkákra és/vagy produkciós 
munkákra vonatkozó – egy azonos évben 
különböző megrendelőtől származó - pozitív 
referenciával.  



(eredeti nyilatkozatban), valamint a 68. 
§ (1) bekezdése szerinti referencia-
igazolásokat (egyszerű másolatban).  

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]  

  

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?  

igen [ ] nem [x] 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [x]  

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
  

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt [x]    

Meghívásos [ ]    

Gyorsított 
meghívásos 

[ ]  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos [ ]  Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 
megjelölése? igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét 
és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos 
[ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

Versenypárbeszéd [ ]  



IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]  

  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
   

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve 
az ismertetőben meghatározott szempontok 

  Részszempont Súlyszám

1. 

Vállalási ár (1.1.: A kreatív és produkciós költségek, valamint a média és 
produkciós jutalék összesített nettó értéke (forintban). Alszempont 
súlyszáma: 12) (1.2.: Médiavásárlás összesített nettó értéke (forintban). 
Alszempont súlyszáma: 8) 

20 

2. 
Ajánlattevő vállalja, hogy az országos TV csatornákon megjelenő – 
állandó kommunikációhoz kapcsolódó – programajánlók legalább 50 %-a 
önálló műsorszámként, reklámblokkon kívül kerül elhelyezésre 

10 

3. 
Az országos TV csatornákon megjelenő – állandó kommunikációhoz 
kapcsolódó – megjelenések heti teljes sugárzási mennyisége (percben 
megadva) 

5 

4. 

Ajánlattevő vállalja, hogy az országos nyomtatott (sajtó) médiában 
megjelenő – állandó kommunikációhoz kapcsolódó – 
programajánlók/cikkek 50 %-a „kulturális környezetben” (tehát kulturális 
rovatban) jelenik/jelennek meg, országos és helyi kiadással is rendelkező 
lapok esetében országos kiadásban 

5 

5. 
A nyomtatott (sajtó) médiában megjelenő – állandó kommunikációhoz 
kapcsolódó – programajánlók által hetente elért összes olvasószám 

5 



(megjelenési napokra a Szonda Ipsos Médianavigátor szoftverének 2008. 
IV.n.évi adatbázisából kalkulált olvasószám adatok alapján számolt 
összesített heti érték a 25+ AB Esomar státuszú célcsoportra). 

6. 
A nyomtatott (sajtó) médiában megjelenő – állandó kommunikációhoz 
kapcsolódó – programajánlók heti teljes mennyisége (mm2-ben megadva) 

5 

7. 
Az állandó kommunikációhoz kapcsolódóan a TV és sajtó megjelenés 
mellett hány médium-típust alkalmaz még az ajánlattevő a média-tervben 
(db-ban megadva) 

5 

8. Állandó kommunikáció szakmai tartalma 30 

9. Kiemelt események szakmai tartalma 30 

10. Kommunikációs terv egységessége, szinergiája 10 
 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 
nem [x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) 

  
 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/04/10 (nap/hó/év) Időpont: 10:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 



IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
Dátum: 2009/04/10 (nap/hó/év) Időpont: 10:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha 
ismert)  
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  
Dátum: (nap/hó/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

HU  

Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

-ig (nap/hó/év) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2009/04/10 (nap/hó/év ) Időpont: 10:00  

Hely (adott esetben): Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 
13.), Hivatalos helyiség  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]  

A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti személyek  

  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2010. február  

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb használható hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

- A dokumentáció teljes terjedelmében ingyenesen letölthető a hirdetmény megjelenése 
napjától a www.patt.hu/nka/media2009.doc internetcímről.  
- Hiánypótlás teljes körben lehetséges. 
- Eredményhirdetés időpontja: 2009.04.30., 10:00. Szerződéskötés tervezett időpontja: 
2009.05.08. 
- Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás 



lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben – folyamatosan bővülve a 
kérdezéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a www.patt.hu/nka/tajekoztatas.doc 
internet-címen. 
- Ajánlatokat és a dokumentációban meghatározott mellékleteket 1 eredeti és 4 (az 
eredetivel mindenben megegyező) másolati garnitúrában, személyesen vagy ajánlott 
levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban, példányonként sérülésmentesen nem 
bontható kötéssel, folyamatos oldalszámozással (az első oldaltól kezdve, minden 
tartalommal rendelkező oldalon), tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani az I.1. pontban 
megjelölt címre. A borítékra rá kell írni: „NKA Közbeszerzés. Média 2009. Határidő előtt 
nem bontható fel”. Az eredeti példányt (mely az igazolások, nyilatkozatok eredeti vagy 
hiteles másolati példányát tartalmazza) a borítón „E” jelzéssel kell ellátni. 
- Mellékletként csatolandó az ajánlattevő adatait tartalmazó, a működési forma szerinti 
okirat (pl. cégkivonat, egyéni vállalkozóról kiállított jegyzői kivonat) 60 napnál nem 
régebbi eredeti vagy hiteles másolati példánya, valamint a cégkivonatban szereplő 
képviseletre jogosult aláíró 1 évnél nem régebbi címpéldányának egyszerű másolata.  
- Ajánlattevőknek a dokumentációban szereplő nyilatkozatmintának megfelelően kötelező 
nyilatkozni arról, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro- kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
- Az Ajánlattevőknek a dokumentációban szereplő kommunikációs terv, és az egyéb 
követelmények szerint részletes médiatervet kell benyújtani.  
- Ajánlattevőnek nyilatkozatban kell vállalnia, hogy amennyiben az eljárás nyerteseként 
vele történik szerződéskötés, akkor az ajánlatban szereplő média tervet a dokumentációban 
rögzített feltételek szerint valósítja meg. 
- Bírálati módszer: az 1, 3, 5, 6, 7. részszempontok esetében arányosítás. A 2, 4 
résszempontok esetében maximum (100) pontot kap az Ajánlattevő, ha vállalja a feltétel 
teljesítését és minimum (1) pontot kap, ha nem vállalja. A 8,9,.10 rész-szempontnál a 
bírálati módszer a pontozás (a dokumentációban foglaltak szerint). Az értékelés során 
adható pontszám részszempontonként: 1-100.  
- Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az 
eredményhirdetésen megnevez. 
- Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbbak.  

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Margit krt. 85.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1024  

Ország: 
HU  

E-mail: 
-  

Telefon: 
36-1-336-7776  



Internetcím (URL): -  Fax: 
36-1-336-7778  

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY 
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)  

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A Kbt. 323. §-a szerint  

  
  
  

 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 
szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (nap/hó/év) 
 

A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
Saldo Zrt.  

Postai cím: 
Mór u. 2-4.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1135  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 



Címzett: 
Pölöskei Petra, Murvai László  

1/2379817  

E-mail: 
euteam@saldo.hu  

Fax: 
1/2379813  

Internetcím (URL): www.saldo.hu  

  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 

IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK 

BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
Saldo Zrt.  

Postai cím: 
Mór u. 2-4.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1135  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Murvai László  

Telefon: 
1/2379817  

E-mail: 
euteam@saldo.hu  

Fax: 
1/2379813  

Internetcím (URL): www.patt.hu/nka/media2009.doc 

  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):

  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  



A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  
  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)  
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (nap/hó/év) 
Befejezés (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

 

 


