6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Mészáros Ildikó beszerzési és létesítmény-gazdálkodási
osztályvezető
E-mail:
meszaros.ildiko@diakhitel.hu

Fax:
224-9673

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.diakkhitel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Relatív Reklámügynökség Kft.
Postai cím:
Városligeti fasor 8/b.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1068

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
0670/408-6815

Címzett:
Mimon Michal
E-mail:
mimon.michal@relativ.hu

Telefon:
224-9646

Fax:
322-8411

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
[]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.4.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához 2011. június 30-ig szükséges reklámkészítési (kreatív) feladatok
elvégzése felhasználással vegyes vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

Szolgáltatási kategória 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

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

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási koncesszió [ ]

[ ] Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
szám
NUTS-kód HU101

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/07/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához 2011. június 30-ig szükséges reklámkészítési (kreatív) feladatok
elvégzése felhasználással vegyes vállalkozási szerződés keretében.
A keretszerződés időtartama alatt egyedi megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő által az alábbi feladatoknak
a dokumentációban részletezettek szerinti elvégzése az alábbi mennyiségben:
1) Alapkreatív-létrehozási feladatok elvégzése, fotózással és/vagy végleges reklámgrafika-elkészítésével: ennek
kapcsán a Diákhitel márka szlogent és logót, valamint headline-t tartalmazó egy darab alapkreatív (kreatív1)
létrehozása az ajánlatkérővel egyeztetve a dokumentációban rögzítettek szerint és az alapkreatív kizárólagos
felhasználásának 2011. június 30-ig az ajánlatkérő számára történő biztosításával.
2) Az alapkreatívból kiinduló kommunikációs anyagok grafikai megvalósítása:
2)1. Az alapkreatív módosítása
Ajánlatkérővel közösen kialakítandó 2 darab módosított alapkreatív (kreatív1m1, kreatív1m2), amely
megjelenésében azonos az alapkreatívval (kreatív1), csak megjelenik rajta az őszi és a tavaszi hiteligénylési
határidő (december 15., május 15.)
2)2. Újsághirdetés-alap készítése 1+2-féle kreatívból fekvő és álló formátumra, valamint a kreatív1-ből fekvő
szalaghirdetés formátumra. Megtervezendő Kreatív 1+ Kreatív 1m1+Kreatív 1m2 elfogadott kreatívra az álló, és
a fekvő formátumú, illetve a Kreatív 1- re a szalaghirdetés alap, összesen 7 db újsághirdetés alap.
2)3. Plakáttervezés nyomdai előkészítéssel. Az elfogadott alapkreatívból álló formátumú, színes plakátok
készülnek B1-es, A3-as, és A4-es méretben.
2)3.1. Garantált megrendelés:
- Kreatív1-ből egy-egy (A4, A3, B1) méretben összesen 3 db nyomdakész plakát terv
- Kreatív1m1-ből egy (A4) méretben összesen 1 db nyomdakész plakát terv készül.
készül.
- Kreatív1m2-ből egy (A4) méretben összesen 1 db nyomdakész plakát terv készül.
készül.
2)3.2. Opcionális megrendelés:
- Kreatív1m1-ből egy-egy (B1, A3) méretben összesen 2 db nyomdakész plakát terv készülhet.
2)4. Szórólaptervezés és nyomdai előkészítéssel
A kreatív1 felhasználásával szórólap készül. A tervezett szórólap 4 db LA4 méretű oldalt tartalmaz. Fedlapján és
a hátlapján meg kell jelennie a kreatív 1. elemeinek. A belső két lap döntően a szöveges információk hordozására

szolgál. (nagyobb szövegtestek).
2)4.1. Garantált megrendelés:
- 1 db 4 oldalas (LA4 méretű oldal) szórólap megtervezése kreatív1 elemeinek felhasználásával
2)4.2. Opcionális megrendelés:
- 1 db 2 oldalas (LA4 méretű oldal) színes szórólap megtervezése a kreatív1 elemeinek felhasználásával
2)5. Az újsághirdetések méret-mutációinak készítése
Az elfogadott újsághirdetés-alapokból igény szerinti darabszámú méret-mutáció készül.
2)5.1. Garantált megrendelés:
120 db méret-mutáció megtervezése
2)5.2. Opcionális megrendelés:
További, maximum 150 db méret-mutáció megtervezése
2)6. Statisztikai, illetve cég-kiadvány tervezése nyomdai előkészítéssel
Megjegyzés: a kiadványokhoz esetlegesen szükséges képek költsége nem ezen pályázat része, ezért azt itt
szerepeltetni nem kell.
2)6.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő egy darab 20 (16+4) oldalas magyar nyelven íródott statisztikai kiadvány (borítóval, egységes
stílus jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendő egy darab 20 (16+4) oldalas a magyar nyelvű statisztikai kiadvány angol nyelvre lefordított
mutációja (azonos forma, illetve megjelenés).
- Megtervezendő egy darab CD előoldal a kiadvány grafikai elemeinek felhasználásával
2)6.2. Opcionális megrendelés:
Elképzelhető, hogy az időszak alatt a korábban megjelent cég-kiadvány is átdolgozásra kerül, új grafikai
elemekkel.
- Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas magyar nyelven íródott cég-kiadvány (borítóval, egységes stílus
jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas a magyar nyelvű cég-kiadvány angol nyelvre lefordított mutációja
(azonos forma, illetve megjelenés).
2)7. Banner tervezése:
2)7.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 1 db hagyományos (nem HTML) banner 50 db méret-mutációban
2)7.2. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő az 1 db hagyományos (nem HTML) banner további maximum 40 db méret-mutációban.
2)8. Névjegyek tervezése igény szerint, nyomdai előkészítéssel
2)8.1. Opcionális megrendelés:
- Igény szerint megtervezendőek a munkavállalók névjegyei - maximum 60 fő.
Az eseti megrendelések darabszáma minimum 5 névjegy egyszerre.
2)9 DVD borítójának, illetve előoldalának a megtervezése nyomdai előkészítéssel
2)9.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 1 db DVD borítójának, valamint előoldalának grafikai terve
2)10. Meghívó tervezése nyomdai előkészítéssel
2)10.1. Opcionális megrendelés:
Megtervezendő normál levelezőlap méretben maximum egyféle meghívó
2)11. Irattartó mappa tervezése nyomdai előkészítéssel
2)11.1. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő maximum 1 db, adott szabásmintájú mappa grafikai terve az elfogadott kreatívok elemeinek
felhasználásával.
2)12. A kreatív elemek felhasználásával egyszerű üzenet képregényszerű feldolgozás
2)12.1. Garantált megrendelés:
A Diákhitel Központ fiatal közönség számára képregényszerű téma-feldolgozást kíván elhelyezni nyomdai
termékben. Kidolgozandó összesen maximum egy, a Diákhitel Központ üzenetét közvetítő képregény, maximum
6 képkockával.
2)13. Diákhitel kedvezmény-kártya megtervezése
A Diákhitel Központ 2011. januárjában „Diákhitel kedvezmény-kártya” elnevezésű, vásárlási kedvezménykártyát kíván kísérleti jelleggel bevezetni ügyfelei számára. A kártyák tartós anyagból készülnek, és
sorszámozottak.
2)13.1. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő 1 db bankkártya méretű kártya. a kreatív1 elemeinek felhasználásával
A szállítási határidő kártyára: 2010.12.01.
2)14. Diákigazolvány-tok megtervezése
A Diákhitel Központ 2010. augusztus végére az első évfolyamos felsőoktatásban tanulók, illetve a végzős
középiskolások számára kiosztandó diákigazolvány tokokat kíván legyártatni. A kétféle Diáktok a kreatív1
elemeit tartalmazza és csupán headline-jában tér el egymástól. A megtervezendő felület dupla bankkártya
méretű, amelyet középen bankkártya méretűre lehet összehajtani.
2)14.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 2 db, két bankkártya méretű diákigazolvány-tok

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 79342200-5

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 6 466 000 Pénznem: HUF

[x]

[],

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: 2010/07/14 (év/hó/nap)
befejezés: 2011/06/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]
II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
A Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához 2011. június 30-ig szükséges reklámkészítési (kreatív) feladatok
elvégzése felhasználással vegyes vállalkozási szerződés keretében.
A keretszerződés időtartama alatt egyedi megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő által az alábbi feladatoknak
a dokumentációban részletezettek szerinti elvégzése az alábbi mennyiségben:
1) Alapkreatív-létrehozási feladatok elvégzése, fotózással és/vagy végleges reklámgrafika-elkészítésével: ennek
kapcsán a Diákhitel márka szlogent és logót, valamint headline-t tartalmazó egy darab alapkreatív (kreatív1)
létrehozása az ajánlatkérővel egyeztetve a dokumentációban rögzítettek szerint és az alapkreatív kizárólagos
felhasználásának 2011. június 30-ig az ajánlatkérő számára történő biztosításával.
2) Az alapkreatívból kiinduló kommunikációs anyagok grafikai megvalósítása:
2)1. Az alapkreatív módosítása
Ajánlatkérővel közösen kialakítandó 2 darab módosított alapkreatív (kreatív1m1, kreatív1m2), amely
megjelenésében azonos az alapkreatívval (kreatív1), csak megjelenik rajta az őszi és a tavaszi hiteligénylési
határidő (december 15., május 15.)
2)2. Újsághirdetés-alap készítése 1+2-féle kreatívból fekvő és álló formátumra, valamint a kreatív1-ből fekvő
szalaghirdetés formátumra. Megtervezendő Kreatív 1+ Kreatív 1m1+Kreatív 1m2 elfogadott kreatívra az álló, és
a fekvő formátumú, illetve a Kreatív 1- re a szalaghirdetés alap, összesen 7 db újsághirdetés alap.
2)3. Plakáttervezés nyomdai előkészítéssel. Az elfogadott alapkreatívból álló formátumú, színes plakátok
készülnek B1-es, A3-as, és A4-es méretben.
2)3.1. Garantált megrendelés:
- Kreatív1-ből egy-egy (A4, A3, B1) méretben összesen 3 db nyomdakész plakát terv
- Kreatív1m1-ből egy (A4) méretben összesen 1 db nyomdakész plakát terv készül.
készül.
- Kreatív1m2-ből egy (A4) méretben összesen 1 db nyomdakész plakát terv készül.
készül.
2)3.2. Opcionális megrendelés:
- Kreatív1m1-ből egy-egy (B1, A3) méretben összesen 2 db nyomdakész plakát terv készülhet.
2)4. Szórólaptervezés és nyomdai előkészítéssel
A kreatív1 felhasználásával szórólap készül. A tervezett szórólap 4 db LA4 méretű oldalt tartalmaz. Fedlapján és
a hátlapján meg kell jelennie a kreatív 1. elemeinek. A belső két lap döntően a szöveges információk hordozására
szolgál. (nagyobb szövegtestek).
2)4.1. Garantált megrendelés:
- 1 db 4 oldalas (LA4 méretű oldal) szórólap megtervezése kreatív1 elemeinek felhasználásával
2)4.2. Opcionális megrendelés:
- 1 db 2 oldalas (LA4 méretű oldal) színes szórólap megtervezése a kreatív1 elemeinek felhasználásával
2)5. Az újsághirdetések méret-mutációinak készítése
Az elfogadott újsághirdetés-alapokból igény szerinti darabszámú méret-mutáció készül.

2)5.1. Garantált megrendelés:
120 db méret-mutáció megtervezése
2)5.2. Opcionális megrendelés:
További, maximum 150 db méret-mutáció megtervezése
2)6. Statisztikai, illetve cég-kiadvány tervezése nyomdai előkészítéssel
Megjegyzés: a kiadványokhoz esetlegesen szükséges képek költsége nem ezen pályázat része, ezért azt itt
szerepeltetni nem kell.
2)6.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő egy darab 20 (16+4) oldalas magyar nyelven íródott statisztikai kiadvány (borítóval, egységes
stílus jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendő egy darab 20 (16+4) oldalas a magyar nyelvű statisztikai kiadvány angol nyelvre lefordított
mutációja (azonos forma, illetve megjelenés).
- Megtervezendő egy darab CD előoldal a kiadvány grafikai elemeinek felhasználásával
2)6.2. Opcionális megrendelés:
Elképzelhető, hogy az időszak alatt a korábban megjelent cég-kiadvány is átdolgozásra kerül, új grafikai
elemekkel.
- Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas magyar nyelven íródott cég-kiadvány (borítóval, egységes stílus
jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas a magyar nyelvű cég-kiadvány angol nyelvre lefordított mutációja
(azonos forma, illetve megjelenés).
2)7. Banner tervezése:
2)7.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 1 db hagyományos (nem HTML) banner 50 db méret-mutációban
2)7.2. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő az 1 db hagyományos (nem HTML) banner további maximum 40 db méret-mutációban.
2)8. Névjegyek tervezése igény szerint, nyomdai előkészítéssel
2)8.1. Opcionális megrendelés:
- Igény szerint megtervezendőek a munkavállalók névjegyei - maximum 60 fő.
Az eseti megrendelések darabszáma minimum 5 névjegy egyszerre.
2)9 DVD borítójának, illetve előoldalának a megtervezése nyomdai előkészítéssel
2)9.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 1 db DVD borítójának, valamint előoldalának grafikai terve
2)10. Meghívó tervezése nyomdai előkészítéssel
2)10.1. Opcionális megrendelés:
Megtervezendő normál levelezőlap méretben maximum egyféle meghívó
2)11. Irattartó mappa tervezése nyomdai előkészítéssel
2)11.1. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő maximum 1 db, adott szabásmintájú mappa grafikai terve az elfogadott kreatívok elemeinek
felhasználásával.
2)12. A kreatív elemek felhasználásával egyszerű üzenet képregényszerű feldolgozás
2)12.1. Garantált megrendelés:
A Diákhitel Központ fiatal közönség számára képregényszerű téma-feldolgozást kíván elhelyezni nyomdai
termékben. Kidolgozandó összesen maximum egy, a Diákhitel Központ üzenetét közvetítő képregény, maximum
6 képkockával.
2)13. Diákhitel kedvezmény-kártya megtervezése
A Diákhitel Központ 2011. januárjában „Diákhitel kedvezmény-kártya” elnevezésű, vásárlási kedvezménykártyát kíván kísérleti jelleggel bevezetni ügyfelei számára. A kártyák tartós anyagból készülnek, és
sorszámozottak.
2)13.1. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő 1 db bankkártya méretű kártya. a kreatív1 elemeinek felhasználásával
A szállítási határidő kártyára: 2010.12.01.
2)14. Diákigazolvány-tok megtervezése
A Diákhitel Központ 2010. augusztus végére az első évfolyamos felsőoktatásban tanulók, illetve a végzős
középiskolások számára kiosztandó diákigazolvány tokokat kíván legyártatni. A kétféle Diáktok a kreatív1
elemeit tartalmazza és csupán headline-jában tér el egymástól. A megtervezendő felület dupla bankkártya
méretű, amelyet középen bankkártya méretűre lehet összehajtani.
2)14.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 2 db, két bankkártya méretű diákigazolvány-tok
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 3 948 675 Pénznem: HUF

[x]

[],

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek.
szerinti eljárást]
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§
(4)]
[ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
[ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat [x]
III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/06/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14034 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/07/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19372 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen [x] nem [ ]
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen [ ] nem [ ]
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.3.1) A szerződést módosították-e? igen [ ] nem [x]
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:
Az II.2) és II.4.2) pont szerinti összegek különbsége abból ered, hogy a Megrendelő nem hívott le minden opciós
tételt.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal. Az egyetértő nyilatkozatot nyertes ajánlattevő 2011. augusztus 22. napon
küldte meg ajánlatkérő részére.
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/08/22 (év/hó/nap)

