AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

[]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Építési koncesszió [ ]

Szolgáltatási
koncesszió

Azonosító
kód_______________________________________

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
dr. Kovács Krisztián osztályvezetı
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Beszerzési Osztály I. emelet 114-115. szoba, dr.
Kovács Krisztián osztályvezetı

Telefon:
+36/1-22496-83

E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu

Fax:
+36/1-22496-73

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
www.diakhitel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz [ ] Repülıtéri tevékenység
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]

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

b) [ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérı
által meghatározott
követelményeknek megfelelıen

[ ] Bérlet

c) [x] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 13
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási 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 hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma

Keretmegállapodás egy
ajánlattevıvel [ ]

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
A Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához 2011. június 30-ig szükséges
reklámkészítési (kreatív) feladatok elvégzése felhasználással vegyes vállalkozási szerzıdés
keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)
Fı tárgy 79342200-5
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletbıl 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.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [x] nem [ ]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A keretszerzıdés idıtartama alatt egyedi megrendelés alapján a nyertes ajánlattevı által az

alábbi feladatoknak a dokumentációban részletezettek szerinti elvégzése az alábbi
mennyiségben:
1) Alapkreatív-létrehozási feladatok elvégzése, fotózással és/vagy végleges reklámgrafikaelkészítésével: ennek kapcsán a Diákhitel márka szlogent és logót, valamint headline-t
tartalmazó egy darab alapkreatív (kreatív1) létrehozása az ajánlatkérıvel egyeztetve a
dokumentációban rögzítettek szerint és az alapkreatív kizárólagos felhasználásának 2011.
június 30-ig az ajánlatkérı számára történı biztosításával.
2) Az alapkreatívból kiinduló kommunikációs anyagok grafikai megvalósítása:
2)1. Az alapkreatív módosítása
Ajánlatkérıvel közösen kialakítandó 2 darab módosított alapkreatív (kreatív1m1,
kreatív1m2), amely megjelenésében azonos az alapkreatívval (kreatív1), csak megjelenik
rajta az ıszi és a tavaszi hiteligénylési határidı (december 15., május 15.)
2)2. Újsághirdetés-alap készítése 1+2-féle kreatívból fekvı és álló formátumra, valamint a
kreatív1-bıl fekvı szalaghirdetés formátumra. Megtervezendı Kreatív 1+ Kreatív
1m1+Kreatív 1m2 elfogadott kreatívra az álló, és a fekvı formátumú, illetve a Kreatív 1- re
a szalaghirdetés alap, összesen 7 db újsághirdetés alap.
2)3. Plakáttervezés nyomdai elıkészítéssel. Az elfogadott alapkreatívból álló formátumú,
színes plakátok készülnek B1-es, A3-as, és A4-es méretben.
2)3.1. Garantált megrendelés:
- Kreatív1-bıl egy-egy (A4, A3, B1) méretben összesen 3 db nyomdakész plakát terv
- Kreatív1m1-bıl egy (A4) méretben összesen 1 db nyomdakész plakát terv készül.
készül.
- Kreatív1m2-bıl egy (A4) méretben összesen 1 db nyomdakész plakát terv készül.
készül.
2)3.2. Opcionális megrendelés:
- Kreatív1m1-bıl egy-egy (B1, A3) méretben összesen 2 db nyomdakész plakát terv
készülhet.
2)4. Szórólaptervezés és nyomdai elıkészítéssel
A kreatív1 felhasználásával szórólap készül. A tervezett szórólap 4 db LA4 mérető oldalt
tartalmaz. Fedlapján és a hátlapján meg kell jelennie a kreatív 1. elemeinek. A belsı két lap
döntıen a szöveges információk hordozására szolgál. (nagyobb szövegtestek).
2)4.1. Garantált megrendelés:
- 1 db 4 oldalas (LA4 mérető oldal) szórólap megtervezése kreatív1 elemeinek
felhasználásával
2)4.2. Opcionális megrendelés:
- 1 db 2 oldalas (LA4 mérető 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 elıkészítéssel
Megjegyzés: a kiadványokhoz esetlegesen szükséges képek költsége nem ezen pályázat
része, ezért azt itt szerepeltetni nem kell.
2)6.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendı egy darab 20 (16+4) oldalas magyar nyelven íródott statisztikai kiadvány
(borítóval, egységes stílus jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendı egy darab 20 (16+4) oldalas a magyar nyelvő statisztikai kiadvány angol

nyelvre lefordított mutációja (azonos forma, illetve megjelenés).
- Megtervezendı egy darab CD elıoldal a kiadvány grafikai elemeinek felhasználásával
2)6.2. Opcionális megrendelés:
Elképzelhetı, hogy az idıszak alatt a korábban megjelent cég-kiadvány is átdolgozásra
kerül, új grafikai elemekkel.
- Megtervezendı egy darab 12 (8+4) oldalas magyar nyelven íródott cég-kiadvány
(borítóval, egységes stílus jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendı egy darab 12 (8+4) oldalas a magyar nyelvő cég-kiadvány angol nyelvre
lefordított mutációja (azonos forma, illetve megjelenés).
2)7. Banner tervezése:
2)7.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendı 1 db hagyományos (nem HTML) banner 50 db méret-mutációban
2)7.2. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendı az 1 db hagyományos (nem HTML) banner további maximum 40 db
méret-mutációban.
2)8. Névjegyek tervezése igény szerint, nyomdai elıkészítéssel
2)8.1. Opcionális megrendelés:
- Igény szerint megtervezendıek a munkavállalók névjegyei - maximum 60 fı.
Az eseti megrendelések darabszáma minimum 5 névjegy egyszerre.
2)9 DVD borítójának, illetve elıoldalának a megtervezése nyomdai elıkészítéssel
2)9.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendı 1 db DVD borítójának, valamint elıoldalának grafikai terve
2)10. Meghívó tervezése nyomdai elıkészítéssel
2)10.1. Opcionális megrendelés:
Megtervezendı normál levelezılap méretben maximum egyféle meghívó
2)11. Irattartó mappa tervezése nyomdai elıkészítéssel
2)11.1. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendı maximum 1 db, adott szabásmintájú mappa grafikai terve az elfogadott
kreatívok elemeinek felhasználásával.
2)12. A kreatív elemek felhasználásával egyszerő üzenet képregényszerő feldolgozás
2)12.1. Garantált megrendelés:
A Diákhitel Központ fiatal közönség számára képregényszerő téma-feldolgozást kíván
elhelyezni nyomdai termékben. Kidolgozandó összesen maximum egy, a Diákhitel
Központ üzenetét közvetítı képregény, maximum 6 képkockával.
2)13. Diákhitel kedvezmény-kártya megtervezése
A Diákhitel Központ 2011. januárjában „Diákhitel kedvezmény-kártya” elnevezéső,
vásárlási kedvezmény-kártyát kíván kísérleti jelleggel bevezetni ügyfelei számára. A
kártyák tartós anyagból készülnek, és sorszámozottak.
2)13.1. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendı 1 db bankkártya mérető kártya. a kreatív1 elemeinek felhasználásával
A szállítási határidı kártyára: 2010.12.01.
2)14. Diákigazolvány-tok megtervezése
A Diákhitel Központ 2010. augusztus végére az elsı évfolyamos felsıoktatásban tanulók,
illetve a végzıs középiskolások számára kiosztandó diákigazolvány tokokat kíván
legyártatni. A kétféle Diáktok a kreatív1 elemeit tartalmazza és csupán headline-jában tér el
egymástól. A megtervezendı felület dupla bankkártya mérető, amelyet középen bankkártya
méretőre lehet összehajtani.
2)14.1. Garantált megrendelés:
- Megtervezendı 2 db, két bankkártya mérető diákigazolvány-tok

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:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/06/30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér az ajánlattételi dokumentáció részét képezı szerzıdés-tervezet szerint.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelıen a részteljesítéseknek az Ajánlatkérı által igazolt teljesítése esetén, a
teljesítéstıl számított legkésıbb 30 napon belül történik a szerzıdésben foglaltak szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Ajánlatkérı nem követeli meg.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, valamint külsı erıforrás, aki a Kbt. 60.§
(1) bekezdés a) – h) pontjaiban és a 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevı, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó,
vagy erıforrást nyújtó szervezet, amely a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjainak, vagy a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
Ajánlattevı a kizáró okokkal kapcsolatban választása szerint eljárhat úgy, hogy
Ajánlattevı, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója, az erıforrást nyújtó
szervezet egyszerő nyilatkozatot tesz a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, valamint a
61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról, illetıleg
Ajánlattevı, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója, az erıforrást nyújtó
szervezet jogosult a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben és 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok fenn nem állását már az ajánlatban igazolni a Kbt. 63.§ (2)-(5) és a 63/A.§ (1)
bekezdés szerint.
Amennyiben Ajánlattevı, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója, az
erıforrást nyújtó szervezet ajánlatában nem igazolja a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állását, úgy nyertessége esetében
az ajánlatkérı felhívására a Kbt. 96.§ (3) bekezdésére figyelemmel az eredményhirdetést
követı nyolc napon belül kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Amennyiben ajánlattevı 10%-ot meg nem haladó alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Kbt.
71.§ (3) bekezdése szerint Ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy ajánlattevı nem vesz
igénybe a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)
pontjában foglalt kizáró okok hatály alá esı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg
nem haladó mértékő alvállalkozót.
A fenti nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított 30 napnál
nem régebben keltnek kell lennie eredeti vagy hiteles másolatban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a 2008. és 2009. lezárt üzleti
évekre vonatkozó, a számviteli
törvényeknek megfelelı egyszerő
másolatú beszámoló csatolása az

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1 Ajánlattevı alkalmas, amennyiben
ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén az
ajánlattevıi tagnak, illetıleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
mérleg szerinti eredménye a 2008., 2009.

ajánlattevı, közös ajánlattétel esetében a
tagok, a 10 %-ot meghaladó mértékő
alvállalkozó vonatkozásában, amennyiben
az ajánlattevı, ajánlattevıi tag, illetve 10
%-ot meghaladó mértékő alvállalkozó
letelepedése szerinti ország joga elıírja
közzétételét. Amennyiben a letelepedés
szerinti ország joga nem írja elı a
közzétételt, akkor csatolja eredetiben vagy
hiteles másolatban nyilatkozatát a 2008. és
2009. lezárt üzleti évek mérleg szerinti
eredményérıl.
Ajánlattevı a Kbt.4.§ 3/E pontja alapján a
fenti alkalmassági követelmények
megfelelését erıforrás szervezettel nem
biztosíthatja, kivéve, ha az ajánlattevı és
az erıforrást nyújtó szervezet között a
Polgári törvénykönyv szerinti többségi
befolyásáll fenn. Ebben az esetben a Kbt.
65.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltak
szerint az erıforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtásával történik az
igazolás, valamint az erıforrást nyújtó
szervezetnek az alkalmassági
minimumkövetelmények igazolására elıírt
fenti igazolást is csatolnia kell.

lezárt üzleti évbıl legalább egyben„nem
negatív” (azaz nulla), vagy pozitív volt; a
ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén az
ajánlattevıi tagoknak és a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak e tekintetben külön-külön kell
megfelelnie.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése a) pontja
alapján ajánlattevı, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékő
alvállalkozó ismertesse az ajánlattételi
felhívás feladását megelızı 36 hónapban
befejezett legjelentısebb, közbeszerzés
tárgya szerinti, azaz kreatív
reklámtervezési és grafikai megvalósítási,
valamint kiadvány-tervezési és szórólaptervezési szolgáltatásait. Ismertetnie kell
legalább a teljesítés idejét (mettıl év és hó
és meddig év, hó megjelölésével), a
szerzıdést kötı másik felet meg kell
neveznie – a referenciát adó személy
nevének és telefonos elérhetıségének
megadásával - a szállítás tárgyát, az
ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevı és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
amennyiben együttesen:
- nem rendelkezik legalább 3 darab, az
ajánlattételi felhívás feladását megelızı 36
hónapban befejezett kreatív reklámtervezési
referenciával, amelynek eredményeként
legalább nyomtatott médiumban/médiumon
(pl. plakátként, újsághirdetésként) a hirdetés
meg is jelent; valamint
- összességében nem rendelkezik legalább egy
darab olyan az ajánlattételi felhívás feladását
megelızı 36 hónapban befejezett kreatív
reklámtervezési és grafikai megvalósítási
referenciával, amelynek összesített ellenértéke
(a kreatív tervezés és grafikai megvalósítás
díja) elérte a bruttó 2 millió Ft-ot.

szolgáltatás mennyiségére utaló más
adatot a Kbt. a Kbt.68.§ (1) bekezdése
szerinti igazolással.
Az igazolásra a Kbt. 68.§ (1)
bekezdésében foglaltak az irányadóak,
azaz, a) ha a szerzıdést kötı másik fél a
22.§ (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti
szervezet, akkor az általa kiadott vagy
aláírt igazolással, b) ha a szerzıdést kötı
másik fél a 22.§ (1) bekezdésének a)-e)
pontjában foglaltakhoz képest egyéb
szervezet, az általa adott igazolással, vagy
az ajánlattevı nyilatkozatával.
M/2. Ajánlattevınek a Kbt. 67.§ (3)
bekezdés d) pontja alapján ismertetnie kell
azon szakembereket, akiket Ajánlattevı be
kíván vonni a teljesítésbe, minden
szakember esetében a szakmai önéletrajz
csatolásával, az önéletrajzban kifejezetten
ismertetve és megadva az alkalmassági
minimumkövetelményekre vonatkozó
információkat, valamint a reklámgrafikus
esetében az iskolai végzettséget igazoló
okirat egyszerő másolatának csatolásával.
Az ajánlattevınek kifejezetten külön
cégszerően aláírt nyilatkozatban meg kell
neveznie név szerint, hogy ki lesz a
reklámgrafikus, a szövegíró, a fotós és
ezeknek a személyeknek kell a szakmai
önéletrajzát, valamint a reklámgrafikus
diplomamásolatát csatolni.
Ajánlattevı az M/1 és M/2 tekintetében a
Kbt.4.§ 3/E pontja alapján a 67.§ (3)
bekezdés d) pontja szerinti alkalmassági
követelmények megfelelését erıforrás
szervezettel nem biztosíthatja, kivéve, ha
az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó
szervezet között a Polgári törvénykönyv
szerinti többségi befolyásáll fenn. Ebben
az esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint az erıforrást
nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával
történik az igazolás, valamint az erıforrást
nyújtó szervezetnek az alkalmassági
minimumkövetelmények igazolására elıírt
fenti igazolást is csatolnia kell.

- összességében nem rendelkezik az
ajánlattételi felhívás feladását megelızı 36
hónapban befejezett legalább 1 olyan
kiadvány-tervezési referenciával (pl. vállalati
éves jelentés, tájékoztató kiadvány), amelynek
eredményeként a kiadvány meg is valósult;
valamint
- összességében nem rendelkezik az
ajánlattételi felhívás feladását megelızı 36
hónapban befejezett legalább 1 olyan
szórólap-tervezési referenciával, amelynek
eredményeként a szórólap meg is valósult;
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevı és a 10%-ot
meghaladó mértékő alvállalkozó abban az
esetben, amennyiben együttesen nem
rendelkeznek az alábbiakkal:
- a teljesítésbe reklámgrafikusként bevonni
vállalt legalább egy olyan szakemberrel,
akinek iparmővészeti/képzımővészeti
fıiskolai végzettsége és a végzettség
megszerzését követıen legalább 3 éves
reklámgrafikusi gyakorlata van; valamint
- nem rendelkezik legalább 1 fı szövegíróval,
és
attól függıen, hogy az ajánlattevı szakmai
ajánlatában fotó készítésére tesz-e ajánlatot,
ha igen:
- nem rendelkezik legalább 1 fı, közzétételre
került reklámfotót már készített fotóssal.
Ajánlatkérı megadja a lehetıséget arra, hogy
az összes fentiekben sorolt szakértelemre akár
ugyanazon, vagy kettı fı szakembert is
megjelölhet Ajánlattevı, amennyiben az adott
szakember(ek) megfelel(nek) az összes
követelménynek, és azt igazolja(ák).

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE 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 történı hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)

1.
2.

3.

4.

Részszempont
Az alapkreatív létrehozásának nettó ajánlati ára
Az alapkreatívból kiinduló kommunikációs anyagok grafikai
megvalósításának és ajánlatkérı általi felhasználásának nettó ajánlati ára
Az Ajánlattevı által a „reklámterv-ajánlat” változat keretében benyújtott
reklámterv-vázlat és a hozzá kapcsolódó headline-ok megfelelése az
ajánlatkérı által lefektetett szakmai elvárásoknak, stratégiai alapoknak és az
adott kreatív koncepciónak
A dokumentációban foglalt kreatív koncepció, a szakmai elvárások és a
stratégiai alapok szem elıtt tartásával készült reklámterv-vázlat és a hozzá
kapcsolódó headline-ok kreativitása és egyedisége

Súlyszám
20
20

30

30

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/06/17 (év/hó/nap ) Idıpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2010/06/17 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/17 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00
Helyszín : Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 121.
szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS 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 hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2010. június 24. 15:00
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2010. július 14.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, úgy a Kbt. 54.§ (4) bekezdése alapján a
kérelem kézhezvételétıl számított két munkanapon belül ennek Ajánlatkérı köteles eleget
tenni. A dokumentációnak a felhívás I.1) pontja szerinti címen történt megkérését követıen
azt az Ajánlattevı által megadott e-mail címre Ajánlatkérı elektronikusan rendelkezésre
bocsátja. A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felsı határa:
1-1000 pont
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
- A 1. bírálati részszempont 1. alszempontja és a 2. bírálati részszempont esetében, a
reklám tervezési szolgáltatásra és a grafikai megvalósítási feladatok (valamint a kapcsolódó
felhasználási díjak) tekintetében az Ajánlatkérı rögzíti, hogy az ezekre rendelkezésére álló
anyagi fedezet összesen: nettó 7,9 millió forint.
- Az 1. bírálati részszempont 2. bírálati alszempont esetében, a fotók és/vagy végleges
reklámgrafika elkészítésének és az ajánlatkérıi felhasználásának ajánlati ára tekintetében
Ajánlatkérı rögzíti, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet: nettó 0,6 millió Forint.
Ajánlatkérı a „reklámterv-ajánlat” változatokat az összességében legelınyösebb ajánlat
kiválasztásának bírálati szempontja szerint értékeli.
Ajánlatkérı az 1. részszemponton belül kettı alszempontot határoz meg az alábbi
súlyszámokkal:
1.1 alszempont: reklám tervezési szolgáltatás nettó ajánlati ára: 15 súly
1.2 alszempont: fotózásra és/vagy végleges reklámgrafika elkészítésére és ajánlatkérıi
felhasználásra vonatkozó nettó ajánlati ár: 5 súly
Az egyes alszempontokra adható pontszám alsó és felsı határa:1-1000 pont.
Az 1. részszemponton belül az egyes alszempontoknál és a 2. bírálati részszempontnál a
bírálat módszere a relatív értékelés módszere. Ajánlatkérı a legalacsonyabb ajánlati árat
tekinti a legkedvezıbbnek, és 1000 pontot ad rá. Az ajánlatkérı az alábbi képlettel
számolja ki a többi ajánlati árhoz tartozó pontszámot: P=A(legjobb)/A(vizsgált) x 999+1;
ahol:
P: a vizsgált ajánlati árra vonatkozó pontszám;
A (legjobb): legalacsonyabb nettó ajánlati ár (forintban);

A (vizsgált): a vizsgált ajánlatban szereplı nettó ajánlati ár (forintban).
Ajánlatkérı az alszempontokra adott pontszámot felszorozza az alszempont súlyszámával,
és így kapja meg az 1. részszempont pontszámát. A 2. részszempontnál kapott pontszámot
az ehhez a részszemponthoz tartozó súlyszámmal szorozza fel.
Ajánlatkérı a részszempontokhoz kapcsolódó pontszámok megállapítása során kettı
tizedes jegy pontossággal számol.
A 3. és 4. bírálati részszempont esetében az elbírálás sorba rendezéssel történik: az egyes
ajánlatok tartalmi eleme az összes ajánlat azonos tartalmi eleméhez történı viszonyítás
során sorbarendezéssel felállított sorrendben elfoglalt helyük szerint kapnak pontot.
Valamennyi érvényes ajánlat értékelési résszszempont szerinti tartalmi elemeit egy öttagú
szakmai bíráló bizottság tagjai – egymástól függetlenül – egyéni bírálati lapon külön-külön
értékelik és meghatározzák az ajánlattevık sorrendjét (1., 2., 3., 4., stb. helyezett). A
Szakmai Bíráló Bizottság tagja a szakmailag legjobbnak értékelt, azaz 1. helyezést kapott
pályázatnak a maximális 1000 pontot adja, a kedvezıtlenebb megajánlások ehhez
viszonyítva kevesebb pontszámot kapnak az alábbi képlettel számolva: (Helyezés, vizsgált
- Helyezés, legrosszabb)/(Helyezés, legjobb - Helyezés, legrosszabb)*999+1. A Szakmai
Bíráló Bizottság tagjai által adott pontszámok átlaga kettı tizedesjegyig számolva minden
részszempontnál meghatározásra kerülnek, majd az így kapott pontszámot az adott
részszempont súlyával felszorozza Ajánlatkérı.
A 3. részszempont esetében az 1. helyezést az a „reklámterv-ajánlat” változat kapja,
amelynek a reklámterv-vázlata és a hozzá kapcsolódó headline-jai az ajánlatkérı által a
dokumentációban lefektetett szakmai elvárásoknak, stratégiai alapoknak és a kreatív
koncepciónak – amelyre a vázlat és a hozzá kapcsolódó headline-ok benyújtásra kerültek –
leginkább megfelel.
A többi ajánlat annak függvényében kapja a helyezését, hogy az 1. helyezetthez képest a
benyújtott vázlat és hozzá kapcsolódó headline-ok mennyivel kevésbé felelnek meg az
ajánlatkérı által a dokumentációban lefektetett szakmai elvárásoknak, stratégiai alapoknak
és a kreatív koncepciónak.
Az 4. részszempont esetében a Szakmai Bíráló Bizottság a kreativitást (ennek részeként az
ötletességet, összhatást, az alkalmazott mővészeti és kommunikációs elemek erejét és
harmóniáját) és az egyediséget vizsgálja.
Az 1. helyezést az a „reklámterv-ajánlat” változat kapja, amelynek a reklámterv-vázlata és
a hozzá kapcsolódó headline-ai a legkreatívabb és legegyedibb. A többi ajánlat annak
függvényében kapja a helyezését, hogy az 1. helyezetthez képest a benyújtott vázlat
mennyivel kevésbé kreatív és egyedi.
A részszempontokhoz tartozó, súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek
és a nyertes a legmagasabb pontszámot elért, érvényes ajánlatot tett ajánlattevı.
Ajánlatkérı a pontszámítás során kettı tizedesjegy pontossággal számol.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.) Az Ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell benyújtani. Az ajánlatban minden
iratot, dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani, kivéve azt az esetet,
amikor az ajánlattételi felhívás, illetve dokumentáció másként rendelkezik (pl. egyszerő

másolatban a beszámolókat, diplomamásolatot)
2.) Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció esetleges eltérésekor az ajánlattételi felhívás
rendelkezései az irányadóak.
3.) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó elıírások: az ajánlatokat cégszerően aláírva kell
benyújtani 1 eredeti és 2 az eredetivel azonos másolati példányban zárt csomagolásban a
felhívás I.1) pontjában megadott címre. Az ajánlatoknak minden tartalommal,
információval rendelkezı oldalát sorszámmal és a cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
szignójával kell ellátni. Az Ajánlat elején Borítólapot kell elhelyezni, amely oldal az 1.
sorszámot kapja. Az ajánlatban tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia
kell az ajánlatban fellelhetı iratok, dokumentumok pontos helyét. A zárt csomagoláson az
alábbiakat fel kell tüntetni: „Ajánlat, kreatív-2010, 2011” „az ajánlattételi határidı lejártáig
tilos felbontani” Ha a borítékon, csomagon nincsen a fentiek szerinti információ, akkor az
ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves helyre történı
továbbításáért.
A benyújtott ajánlati példányok borítólapján szerepelnie kell az “Eredeti”, illetıleg a
“Másolat” feliratnak, valamint ajánlattevı nevének, székhelyének, és a jelen eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy elérhetıségeinek (név, telefon- és faxszáma, e-mail cím)
és hogy „Ajánlat, kreatív-2010, 2011” „Amennyiben az “Eredeti” és a “Másolati” példány
ajánlatok között eltérés van, az “Eredeti” példány az irányadó.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi felhívás
feladásának napjától 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégbíróság, az IRM, vagy az
arra jogosult közjegyzı által kiállított formában.
- az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kíván alvállalkozónak, az erıforrást nyújtó szervezetnek a jelen eljárásban cégjegyzésre
jogosult személy aktuális aláírási címpéldánya(i)t/vagy jogi képviselı által készített és
ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát valamint a
cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult
akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás
mintáját tartalmazó dokumentumot. Amennyiben a meghatalmazás az ajánlat szignálására
(is) vonatkozik, abban az esetben a meghatalmazott szignómintáját is tartalmaznia kell a
meghatalmazásnak.
5.) Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell a 70.§ (2) bekezdésében foglaltakról. A
nyilatkozat megtételével ajánlattevı elfogadja a jelen ajánlattételi felhívás
dokumentációjában foglalt szerzıdés-tervezetet (és annak mellékletét), így azt külön
benyújtani nem kell, egyúttal Ajánlattevı a nyilatkozat megtételével eltekint a saját
szerzıdéses feltételeitıl. A nyilatkozatra mintát a Dokumentáció tartalmaz.
6.) Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a), b), c)
pontjaira nemlegesség esetére is, a nyilatkozatra mintát a Dokumentáció tartalmaz.
7.) Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatásra adandó válaszokat a Kbt. 56.§ megfelelıen adja
meg azzal, hogy konzultáció megtartására nem kerül sor. Kiegészítı tájékoztatáskérés az
ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 10 nappal kérhetı, ami azt jelenti, hogy írásban
eddig kérdezhet Ajánlattevı az ajánlattételi felhívással és a Dokumentáció tartalmával
kapcsolatban. A határidıben feltett kérdésekre Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejárta
elıtt legkésıbb 6 nappal válaszol. A határidı után beérkezett kérdéseket Ajánlatkérı
figyelmen kívül hagyja, és azokat nem válaszolja meg.
8.) Nyilatkozat többségi befolyásról Amennyiben ajánlattevı erıforrásra támaszkodik az
alkalmassági követelmények tekintetében, úgy nyilatkoznia kell, hogy a Polgári
Törvénykönyv szerint többségi befolyás fenn áll –e. Felhívjuk ajánlattevık szíves

figyelmét a Kbt. 4.§ 3/E.§ -ában, valamint a Kbt. 65.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra
9.) Közös ajánlattétel esetében a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást csatolni kell
az ajánlathoz, amelynek kötelezı tartalmi elemei: annak megnevezése, hogy ki a
konzorciumot képviselı, vezetı tag, valamint a tag(ok), rendelkezés a feladatmegosztás
módjáról, egyetemleges felelısségvállalás a reklámtervezési (kreatív) feladatok ellátására
kötött szerzıdés teljesítésére a tagok által.
10.) Ajánlatkérı rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 90.§ (1) bekezdés szerinti
összpontszáma, úgy az összességében legelınyösebb ajánlatot a Kbt. 90.§ (2) és (3)
bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés alapján határozza meg.
11.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különbözı devizák forintra történı átszámításánál
az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevı saját központi
bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevınek közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot.
12.) Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elıírásai szerint kell eljárni.
13). Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevı a 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvő fordításban is köteles becsatolni, az idegen nyelvő
irat mögött közvetlenül elhelyezve a hiteles magyar nyelvő fordítást.
14). Irányadó idı: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidı magyarországi helyi idı szerint értendı.
15.) A hiánypótlásra Ajánlatkérı az összes ajánlattevı részére azonos feltételekkel a Kbt.
83.§-ában foglaltaknak megfelelıen biztosít lehetıséget.
16.) Az eredményhirdetés helye: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
121. sz. tárgyaló.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/05/28 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
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 VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ
FELTÜNTETÉSE

Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)
----------------------

