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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410264-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
2013/S 236-410264

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet 9. iroda
Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; bernadett.papp@bkk.hu
Fax:  +36 13271673
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet 9. iroda
Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; bernadett.papp@bkk.hu
Fax:  +36 13271673
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet 9. iroda

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410264-2013:TEXT:HU:HTML
www.bkk.hu
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Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; bernadett.papp@bkk.hu
Fax:  +36 13271673

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Budapesti Közlekedési Központ összefüggő kötöttpályás infrastruktúra- és ehhez kapcsolódó járműfejlesztési
projektjei integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretszerződés a „Budapesti Közlekedési Központ összefüggő kötöttpályás infrastruktúra- és
ehhez kapcsolódó járműfejlesztési projektjei integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”
tárgyában.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79342200, 79342000, 79961100, 92111200, 79300000, 79952000, 79822500, 79821000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Vállalkozási keretszerződés a Budapesti Közlekedési Központ összefüggő kötöttpályás infrastruktúra- és ehhez
kapcsolódó járműfejlesztési projektjei integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyában,
az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
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A szerződés keretösszege nettó 242 326 000 HUF. A keretszerződés hatálya alatt a tájékoztatási és
nyilvánossági feladatokra vonatkozó konkrét megrendelések a szerződésben meghatározott eljárási rend
szerint kerülnek megadásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretszerződés hatálya alatt nem garantált
a fenti keretösszeg kimerítése. A szerződés a keretösszeg kimerülésekor automatikusan, a szerződő felek arra
irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik.
Érintett projektek:
a) „Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat
fejlesztésének részeként”
b) „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág”
c) „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág”
d) „A Széll Kálmán térrekonstrukciója”
e) „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
Az a)–c) és e) pontja alatt megnevezett projektek uniós támogatási forrásból támogatott projektek.
A keretszerződés tárgyát képző feladatok:
Integrált kommunikációs és cselekvési terv elkészítése, frissítése és végrehajtása: 1 db
Mobil applikáció készítése: 2 db
Facebook fotó galéria alkalmazás létrehozása, kezelése: 1 db
Online közvéleménykutatás (N=500): min. 7 db, max. 11 db
Sajtótájékoztató: min. 12 db, max. 18 db
Lakossági fórum: min. 6 db, max. 8 db
Kiállítás: 1 db
Kerekasztal beszélgetés: 2 db
Fotópályázat: 1 db
Az építési területen lévő felületek informatív tartalommal való megtöltése: 1 db
Nyitó rendezvény: min. 3 db, max. 5 db
Záró rendezvény: min. 4 db, max. 6 db
Szakmai rendezvény: 1 db
Projektlátogatás szervezése: min. 5 db, max. 7 db
Nyílt nap: min. 2 db, max. 4 db
Riport: min. 4 db, max. 6 db
PR film és társadalmi célú reklámfilm: min. 4 db, max. 6 db
Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadványok: min. 664 680 db, max. 997 020 db
Sajtóhirdetés tervezése és gyártása: min. 32 db, max. 48 db
Rádióspot tervezése és gyártása: min. 12 db, max. 18 db
Óriásplakát tervezése és gyártása: min. 240 db, max. 360 db
Citylight tervezése és gyártása: min. 240 db, max. 360 db
Emlékeztető táblák: min. 159 db, max. 239 db
Megállító tábla: min. 27 db, max. 41 db
Önkormányzati hirdetmények: min. 16 db, max. 24 db
Reklámtárgyak: min. 44 152 db, max. 66 228 db
TV hirdetések médiatervezése- és vásárlása: min. 208 db, max. 312 db
Közterületi hirdetések médiatervezése- és vásárlása: min. 384 db, max. 576 db
Rádió hirdetések médiatervezése- és vásárlása: min. 208 db, max. 312 db
Sajtó hirdetések médiatervezése- és vásárlása: min. 26 db, max. 40 db
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése az ajánlati dokumentációban szerepel.
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Becsült érték áfa nélkül: 242 326 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített eseti megrendelésben meghatározott
teljes nettó ellenszolgáltatási díj.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a megrendelésben meghatározott határidőhöz képest késedelmesen
teljesít, úgy a késedelembe esés idejére köteles minden késedelmes nap után a Megrendelés teljes
nettó ellenértékének az ajánlatában megjelölt mértékkel megegyező késedelmi kötbért megfizetni. Az
ajánlatban minimum 1%-os napi kötbér mérték megajánlása kötelező. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
megrendelésben foglaltakhoz képest késedelmesen teljesít a késedelmi kötbér maximális mértéke az adott
megrendelés teljes nettó ellenértékének 20%-a.
Ajánlatkérő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél késedelmes teljesítése miatt a fizetendő kötbér két alkalommal eléri a kötbér maximumot a
keretszerződésben foglaltak szerint.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a megrendelésben foglaltakhoz képest késedelmesen teljesít és a késedelmi
kötbér napi mértékben történő meghatározása nem lehetséges, nyertes Ajánlattevő a megrendelés teljes nettó
ellenértékének 20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben nyertes Ajánlattevő az adott Megrendelésben foglaltakhoz képest hibásan teljesít, hibás
teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott megrendelés teljes nettó
ellenértékének 5 %-a/nap a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre. A hibás teljesítési kötbér
maximális mértéke az adott megrendelés teljes nettó ellenértékének 20%-a.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a megrendelésben foglaltakhoz képest hibásan teljesít és a hibás teljesítési
kötbér napi mértékben történő meghatározása nem lehetséges nyertes Ajánlattevő a megrendelés teljes nettó
ellenértékének 20%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a keretszerződés időtartama alatt 2 alkalommal hibásan teljesít oly módon,
hogy azt az Ajánlatkérő által adott póthatáridőben sem orvosolja, Ajánlatkérő jogosult a keretszerződést
azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben az adott megrendelés tekintetében a késedelmes és/vagy a hibás teljesítés a szolgáltatás
jellegéből adódóan nem értelmezhető és adott megrendelés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból
meghiúsul a nyertes ajánlattevő a megrendelés teljes nettó ellenértékének 20%-ával megegyező mértékű
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Amennyiben megrendelések teljesítése a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból 2 alkalommal meghiúsul, vagy
a megrendelések teljesítését 2 alkalommal indokolatlanul megtagadja a keretszerződés még le nem hívott nettó
keretösszegének 30%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
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A keretszerződés meghiúsulása esetén a keretszerződés nettó ellenértéke, illetve annak le nem hívott része
nettó értékének 30%-a a meghiúsulási kötbér mértéke.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték (az felhívás II.2.1) pontjában megadott a–c) és e) projektek uniós
támogatási és saját forrása (együttesen elszámolható összege) tekintetében):
Amennyiben nyertes ajánlattevő szállítói előlegre igényt tart, abban az esetben köteles a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjában és a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint,
legkésőbb az előleg igénylésének időpontjáig Ajánlatkérő által igazolt teljesítésig tartó érvényességgel szállítói
előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Támogató Szervezet (NFÜ) és az Ajánlatkérő részére a támogatás
nyújtás intenzitásának arányában.
Az Ajánlattevőknek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a biztosíték határidőre, legkésőbb a szállítói előleg
igényléséig történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
keretszerződés uniós forrásból is támogatott projektjei (felhívás II.2.1) pontjában megadott a)–c) és e) projektek)
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretszerződés uniós forrásból is
támogatott projektjei (felhívás II.2.1) pontjában megadott a)–c) és e) projektek) elszámolható összegének 10%-
át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg visszafizetési biztosítékok nyújtására köteles.
Ennek hiányában az adott projekt tekintetében a Vállalkozó előlegre nem jogosult és a Támogató valamint
Ajánlatkérő mentesül azon projekt vonatkozásában szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
Előleg igénylése esetén az előleg összegét az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban:
NFÜ, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) együttesen biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a felhívás II.2.1.
pontjában megadott a)–c) és e) pontjaiban feltűntetett projektek Támogatási szerződéseiben meghatározott
támogatási intenzitás arányában.
Támogatási intenzitás:
a) „Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat
fejlesztésének részeként” projekt esetében a támogatás intenzitása: 93,920000%.
b) „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág” projekt esetében a támogatás
intenzitása: 83,400000%.
c) „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág” projekt esetében a támogatás intenzitása:
83,400000%.
e) „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt esetében a támogatás intenzitása:
99,330000%
Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában megadott d) projekt („A Széll Kálmán térrekonstrukciója”) esetében
ajánlatkérő előleget nem biztosít, ajánlattevő előleg igénylésére nem jogosult.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a keretszerződés tervezete tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szállítói előleg (a felhívás II.2.1) pontjában megadott a–c) és e) projektek uniós támogatási és saját forrása
(együttesen elszámolható összege) tekintetében):
Nyertes ajánlattevő a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult a
keretszerződésnek megfelelően az uniós forrásból is támogatott projektek esetében (felhívás II.2.1) pontjában
megadott a)–c) és e) projektek) projektenként szállítói előleg igénylésére. A kifizetett előleg a teljesítések
igazolását követően kiállított számlá(k)ból a számla nettó értékének 50%-a erejéig kerül levonásra az előleg
teljes értékében.
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A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén ajánlatkérő köteles biztosítani a keretszerződés uniós forrásból is támogatott projektjei (felhívás II.2.1)
pontjában megadott a)–c) és e) projektek) elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosítékok ellenében figyelemmel
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött keretszerződés uniós forrásból is támogatott
projektjei elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg-
visszafizetési biztosítékok nyújtására köteles; ennek hiányában vállalkozó előlegre nem jogosult és a Támogat
és az Ajánlatkérő mentesül azon projekt vonatkozásában szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az ajánlatkérő a
vonatkozó jogszabályok, különösen a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló, valamint 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, illetve a Kbt. 130. §.
(1), (4) és (6) bekezdésében és a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint teljesít.
Az egyes projektekkel kapcsolatos munkák ellenértékének kifizetése szállítói kifizetési konstrukcióban történik,
amelyek részletes kifejtését az egyes projektekhez tartozó támogatási szerződések tartalmazzák.
A kifizetéseket Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezési
betartása mellett teljesíti.
A projektek finanszírozása a következők szerint alakul:
„Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat
fejlesztésének részeként”
Az érintett feladatok pénzügyi fedezetének 6,080000%-át a Megrendelő a saját költségvetéséből, a
fennmaradó 93,920000%-ot pedig a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) a Megrendelő által pályázat útján elnyert támogatás keretében
(projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) biztosítja.
„Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág”
Az érintett feladatok pénzügyi fedezetének 16,600000%-át a Megrendelő a saját költségvetéséből, a
fennmaradó 83,400000%-ot pedig a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) a Megrendelő által pályázat útján elnyert támogatás keretében
(projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016) biztosítja.
„Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág”
Az érintett feladatok pénzügyi fedezetének 16,600000%-át a Megrendelő a saját költségvetéséből, a
fennmaradó 83,400000%-ot pedig a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) a Megrendelő által pályázat útján elnyert támogatás keretében
(projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015) biztosítja.
„A Széll Kálmán térrekonstrukciója”
Az érintett feladatok pénzügyi fedezetének 100,000000%-át a Megrendelő a Fővárosi Önkormányzat projektre
nyújtott forrásából biztosítja.
„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
Az érintett feladatok pénzügyi fedezetének 0,670000%-át a Megrendelő a saját költségvetéséből, a
fennmaradó 99,330000%-ot pedig a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) a Megrendelő által pályázat útján elnyert támogatás keretében
(projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009) biztosítja.
Az ajánlattevő előlegszámlák és megrendelésenként számla benyújtására jogosult. A számlázás rendjét,
ütemezését, az ajánlatkérői megrendelésekhez igazodását a szerződéstervezet tartalmazza.
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Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem tesz lehetővé a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában
nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)–d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
— Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik
be.
Megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód az ajánlattevőre vonatkozóan:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban a Kbt. 58. § (2) bekezdése alapján a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 2–8 és 10–11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2)
bekezdéseinek, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjainak hatálya alá.
Igazolási mód az alvállalkozóra, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre:
A Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében az ajánlattevő
köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő – választása szerint – a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint nyújtja be a nyilatkozatokat.
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 58. szám 23.5.2012.),
valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám 1.6.2012.)
rendelkezései adnak ajánlattevő számára iránymutatást.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatokat a gazdasági szereplők a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában kell, hogy kiállítsák, olyan nyilatkozatokat kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely
nem régebbi a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás
feladását (jelen felhívás VI.5. pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolnia kell:
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P1. a 310/2011. évi (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzés tárgya
szerinti, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből (2010., 2011., 2012.) származó nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatát, évenkénti bontásban (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak). Amennyiben ajánlattevő
a naptári évtől eltérő időtartammal határozza meg az üzleti évét, úgy a vizsgált időszak az annak megfelelő
legutóbbi három lezárt üzleti év.
Közbeszerzési tárgya szerinti árbevételként ajánlatkérő az alábbi tevékenységeket fogadja el: kommunikációs
terv elkészítése és végrehajtása, mobil applikáció készítése, Facebook fotó és video galéria alkalmazás
létrehozása „tab” formájában, online közvéleménykutatás, rendezvények szervezése és teljes körű
lebonyolítása, építési területen lévő felületek informatív tartalommal való megtöltése, riport, PR film és
társadalmi célú reklámfilm készítése, szórólap vagy egyéb nyomdai kiadványok készítése, sajtóhirdetés,
rádióspot készítése, óriásplakát, Citylight, emlékeztető táblák, megállító táblák, plakátok, önkormányzati
hirdetmények, reklámtárgyak tervezése és gyártása, TV TCR megjelenés, közterület TCR megjelenés, rádió
TCR megjelenés, sajtó TCR megjelenés készítése.
P2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év (2010., 2011., 2012.) vonatkozásában
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatás részét egyszerű
másolati példányban. Ha a beszámoló és annak részeként az eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell. Amennyiben ajánlattevő a naptári évtől eltérő időtartammal határozza meg az üzleti évét, úgy a vizsgált
időszak az annak megfelelő legutóbbi három lezárt üzleti év.
Ha az ajánlattevő vagy jogelődje a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a működésének ideje alatti közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A P2. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)–(3)
bekezdése.
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben az alkalmasság
igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében
foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők)
P1. amennyiben a III.2.2. pont – az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód – szerinti nyilatkozat tartalma alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben
(2010., 2011., 2012.) összesen a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 200 000
000 HUF-ot. Amennyiben ajánlattevő a naptári évtől eltérő időtartammal határozza meg az üzleti évét, úgy a
vizsgált időszak az annak megfelelő legutóbbi három lezárt üzleti év.
A P.1 alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek Kbt. 55. §
(4).
A P1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése.
P2. amennyiben saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évek közül (2010., 2011., 2012.) legalább kettő lezárt üzleti évben pozitív volt.
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Amennyiben ajánlattevő a naptári évtől eltérő időtartammal határozza meg az üzleti évét, úgy a vizsgált időszak
az annak megfelelő legutóbbi három lezárt üzleti év.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem érte el a nettó 200 000 000
HUF-ot.
A P.1. és a P.2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.2 alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján
elegendő, ha közülük egy felel meg az alkalmassági követelményeknek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok
benyújtásával tartoznak igazolni:
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint igazolva, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerinti
részletezettséggel, megjelölve a
— teljesítés idejét (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik felet,
— a szolgáltatás tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés),
— az ellenszolgáltatás összegét,
— a teljesítés szerződésnek való megfelelőségét.
A becsatolt referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint az
igazolni kívánt referencia, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni vonatkozó
részösszeget/mennyiségi adatot.
M.2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelőseknek – a bemutatása:
— ismertesse a bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, képzettségét, az előírt gyakorlati időt
(cégszerűen aláírt nyilatkozattal);
— csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát;
— csatolja a gyakorlati idő igazolására a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot olyan részletességgel,
amelyből az alkalmassági követelményeknek (gyakorlati idő) való megfelelés egyértelműen megállapítható;
— csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, amelyben
a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs
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más olyan kötelezettsége a szerződés időtartama alatt, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban kéri megadni. A párhuzamosan végzett
tevékenységek közül csak az egyik számít be az igazolni kért szakmai tapasztalatba.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő
részéről, úgy kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű
dokumentumokat tekinti irányadónak.
M.3.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását, a szerződés teljes időtartama alatti
rendelkezésre állást igazoló iratot (pl. adatbázisok tulajdonosa által kiadott igazolások, felhasználási szerződés,
licensz szerződés)
Ajánlattevő a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben az alkalmasság
igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében
foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben:
— M1.1 1egalább 1 db, minimum 1 000 fő látogatót számláló rendezvény megrendezésére és teljes körű
lebonyolítására vonatkozó befejezett referenciával, melynek értéke elérte a legalább nettó 2 000 000 HUF-ot,
valamint legalább 1 db további, minimum 100 fő látogatót számláló rendezvény megrendezésére és teljes körű
lebonyolítására vonatkozó befejezett referenciával
— M1.2. legalább 2 db reklámkampány kreatív tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozó
befejezett referenciával, mely referenciák közül legalább egy referencia értéke elérte a legalább nettó 10 000
000 HUF-ot.
— M1.3. legalább 2 db médiatervezés -és vásárlás tárgyú befejezett referenciával, mely referenciák közül
legalább egy referencia értéke elérte a legalább nettó 20 000 000 HUF értéket.
— M1.4. legalább 2 db image film vagy reklámspot forgatására vonatkozó befejezett referenciával, amely
referenciák közül legalább egy referencia értéke elérte a legalább nettó 1 000 000 HUF.
— M1.5. legalább 1 db befejezett, kommunikációs ügynökségi referenciával, amely referencia értéke elérte a
legalább nettó 30 000 000 HUF-ot.
M.1. különböző alpontjaiban meghatározott referenciakövetelményeket az ajánlattevő egy referenciával is
teljesítheti, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára egyértelműen megállapítható a meghatározott munkák
elvégzése is, továbbá az egyes referenciakövetelmények ellenszolgáltatása értékének külön-külön el kell
érnie az érintett referenciakövetelményre előírt ellenszolgáltatás minimum értékét, azaz a több referenciaérték
összesített ellenértékét.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet
konzorcium tagjaként, közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben – a
Kbt. 129.§ (7) bekezdés alapján – csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
M.2.) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 5 év rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel,
M.2.2 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 1 év rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel,
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M.2.3 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év PR szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M.2.4 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 1 év PR szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M.2.5 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év kreatív vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
M.2.6 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év art directori szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
M.2.7 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év szövegírói szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
M.2.8 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év account manageri szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
M.2.9 legalább 2 fő középfokú végzettségű, legalább 3 év grafikusi szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
M.2.10 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év reklámügynökségi, vagy hirdetői oldalon szerzett
vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M.2.11 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év senior televíziós médiatervező -és vásárló szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel
M.2.12 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 év piackutatási szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
M.2.13 legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 1 éves kutatói szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
Az M.2.) pontban meghatározott kritériumok közül egy szakember több követelménynek is megfelelhet, azzal,
hogy Ajánlattevőnek legalább 10 fő szakemberrel kell rendelkeznie.
M.3.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi iparági médiatervezési szoftverekkel, és az alábbi
adatbázisokat használja:
M.3.1. Nielsen elektronikus televíziós közönségmérés TAM adatbázisa
M.3.2. Nemzeti Olvasottsági Kutatás adatbázis
M.3.3. TGI adatbázis
M.3.4. A TNS Media Intelligence ADEX adatbázisa
M.3.5. Ipsos Zrt. Special Plusz közterületi elemző és tervező szoftver
M.3.6. SPSS kutatási eredmények feldolgozására alkalmas szoftver
A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
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IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 21.1.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.1.2014 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.1.2014 - 10:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet BKF tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint; eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: — KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosító számú európai
uniós támogatásból megvalósuló projekt;
— KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt;
— KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt;
— KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt.

VI.3) További információk
1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.1. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/az ajánlatban megnevezett
alvállalkozó (amennyiben az alvállalkozó részéről az ajánlatban bármilyen nyilatkozattételre kerül sor)/
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási
címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban
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szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták
alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási
címpéldányának másolati példányát.
1.2. Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű
másolati példányban (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §).
1.3. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.
1.4. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)–b) szerinti adatokról (nemleges válasz is
megjelölendő), továbbá az 58. § (3) bekezdéséről.
1.5. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan.
1.6. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet
elfogadásáról.
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként
kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a közbeszerzési eljárás
során őket képviselő céget, valamint a közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre, illetőleg kapcsolattartásra
jogosult személyt, továbbá a számlázásra jogosult személyt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget
(Ptk. 334. § (2) bekezdés, 337. §) kell vállalniuk teljesítésükért.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25–26. §-ában foglalt rendelkezésekre.
3. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet igénybevétele esetén csatolni kell:
3.1. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
3.2. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére.
3.3. Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint vehet igénybe alkalmasságának
igazolására más szervezetet.
Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles nyilatkozni az 55. § (6)
bekezdésben meghatározottakra vonatkozóan is.
4. Ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 1 db papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az
ajánlat formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát
1db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is. Az adathordozón az eredeti példánnyal mindenben megegyező
ajánlatot PDF fájl (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) formájában kell benyújtani. Felhívjuk t.
Ajánlattevők figyelmét, hogy az általuk kitöltött ártáblázatot Excel formátumban is nyújtsák be. Amennyiben a
papír alapú eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az
eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a
felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven
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készült, illetve magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
7. Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben biztosítja.
8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő eredeti dokumentum benyújtását írja elő az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása során az
alábbi esetekben:
— bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
9. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10, ahol
10 pont a legjobb, 1 pont a legrosszabb érték.
10. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszere:
1. Rész(al)szempontok:
1. PR feladatok ellátásának ellenértéke (HUF) (ártáblázat 1.1–1.4 sorainak összesen ára), súlyszám: 10
2. Rendezvényszervezési feladatok ellátásának ellenértéke (HUF) (ártáblázat 2.1–2.11. sorainak összesen
ára),
súlyszám: 15
3. Reklámtervezési és kivitelezési feladatok ellátásának ellenértéke (HUF) (ártáblázat 3.1–3.11 (a-s) sorainak
összesen ára), súlyszám: 25
4. Médiatervezés és médiavásárlással kapcsolatos árkedvezmények átlagos mértéke (%), súlyszám: 33
4.1. Televíziós társadalmi célú reklámmegjelenésekre vonatkozó árkedvezmények átlagos mértéke (%),
súlyszám: 10
4.2. Televíziós kereskedelmi reklámmegjelenésekre vonatkozó árkedvezmények átlagos mértéke (%),
súlyszám: 10
4.3. Heti és havi lapokban történő reklámmegjelenésekre vonatkozó árkedvezmények átlagos mértéke (%),
súlyszám: 2
4.4. Országos napilapokban történő reklámmegjelenésekre vonatkozó árkedvezmények átlagos mértéke (%),
súlyszám: 3
4.5. Rádiókban történő reklámmegjelenésekre vonatkozó árkedvezmények átlagos mértéke (%), súlyszám: 8
5. Közterületi hirdetésekkel kapcsolatos árkedvezmények átlagos mértéke (%), súlyszám: 15
6. Késedelmi kötbér napi mértéke (%/nap) (napi minimum 1%-os késedelmi kötbér megajánlása kötelező),
súlyszám:2
Az 1-3. értékelési részszempontok, ellenszolgáltatási értékelési részszempontok. Az adott szempontokra
vonatkozóan az ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részeként kiadott ártáblázat tételeinek kitöltésével
szükséges megadniuk az e szempontokhoz kapcsolódó vállalásaikat. A dokumentáció részeként kiadott
ártáblázatok valamennyi jelzett tételét szükséges kitölteni (amennyiben valamelyik sorra az ajánlattevő
nem tesz ajánlatot, úgy az ajánlat érvénytelennek minősül), ajánlatkérő továbbá kizárja az 1–3. értékelési
részszempontokhoz kapcsolódó ártáblázatok bármely tételére a „0” HUF-os megajánlást.
A 4. értékelési részszempont és annak alszempontjai, valamint az 5. értékelési részszempont esetében
az ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részeként kiadott ártáblázat tételeinek kitöltésével szükséges
megadniuk az e szempontokhoz kapcsolódó vállalásaikat, az adott tételekhez kapcsolódó árkedvezményeket
(%). A kapcsolódó ártáblázatok valamennyi sorára köteles ajánlattevő ajánlatot tenni, amennyiben valamelyik
sorra az ajánlattevő nem tesz ajánlatot, úgy az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 6. értékelési részszempont esetében a megajánlást, a kötbér mértékét egész számban kell megadni.
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A 4. értékelési részszempont és annak alszempontjai, valamint az 5. értékelési részszempont esetében a
megajánlást (%) kettő tizedes jegyre kerekítetten szükséges megadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 6-os értékelési
részszempont az 5%-os napi kötbérvállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél
kedvezőbb vállalások is csak 10 pontot kapnak;
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján – hogy a 6-os értékelési
részszempont esetében az 1%-os napi kötbérvállalást tekintik az ajánlati elem minimális szintjének, ennél
kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési
Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012. útmutatója szerint az:
— 1–3. értékelési részszempont esetében fordított arányosítással,
— a 4–6. értékelési rész(al)szempontok esetében egyenes arányosítással történik a dokumentációban
részletezettek szerint.
11. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 310/2011. Korm. rendelet 18.§ (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: P1., P2, M1, M2, M3.
12. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, az ellentmondást, úgy
a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
13. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 10:00–12:00 óra, valamint
az ajánlattételi határidő utolsó napján 09:00 óra és 10:00 óra között) van lehetőség. A dokumentáció az
ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is
átvehető.
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevők számára az ajánlati dokumentációba való ingyenes betekintésre
munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00 és 12:00 óra között a BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u.
19–21.) BKF tárgyalójában. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben, egyéb
időpontban is lehetséges a betekintés. Az időpont egyeztetés a dokumentáció beszerezése kapcsán feltüntetett
kapcsolattartási ponton lehetséges. A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő
személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni
a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám,
esetlegesen kapcsolattartó személy neve).
14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja.
15. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124. § (5)–(6), (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
történik.
16. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
10:00 és 12:00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben, egyéb
időpontban is, a BKK Zrt. Beszerzési és Közbeszerzési Főosztályán (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.
19–21. V. emelet BKF tárgyaló). Az ajánlattételi határidő lejártának napján, ugyanezen a helyszínen 08:30 órától
a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott



HL/S S236
05/12/2013
410264-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 16/17

05/12/2013 S236
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

16/17

ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi
határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére feljogosított személy által átvételre kerülnek. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
17. A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek tájékozódnia kell arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződésben rögzítettek szerint kiköti, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
19. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az
átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A
referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam
képezik. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam
képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az
adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának
napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
20. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) és (2)
bekezdésének értelmében az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 5
000 000 HUF, azaz ötmillió forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosítékot
az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
11794008-20537135-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő nevére kiállított,
és az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelő tartalmú bankgaranciával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását igazolnia
kell.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat)
becsatolásával;
— bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő
befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/ csomagolásban csatolni.
Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a bankgaranciának,
illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt.-ben, valamint a dokumentációban előírt
követelményeknek kell megfelelnie.
21. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben EU-s forrásból kerül finanszírozásra,
felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályokra és tájékoztatókra: 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 1083/2006/
EK tanácsi rendelet, 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet, 281/2006. (XII. 23.) valamint 4/2011. (I.
28.) Korm. rendeletek a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, ÚSZT
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és ÚSZT Arculati kézikönyv (elérhetők az NFÜ honlapján
(www.nfu.hu)).
21. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem.

www.nfu.hu
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22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtására kiadott
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
2.12.2013
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