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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
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):
Címzett:
Mészáros Ildikó Beszerzési és Létesítménygazdálkodási Osztályvezetı I. emelet
130. szoba
E-mail:
meszaros.ildiko@diakhitel.hu

Telefon:
+36
12249646

Fax:
+36
12249673

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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következı
címen szerezhetık be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális és helyi szerveik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
[x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb jogi személyiséggel rendelkezı
társaság

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidı, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[x] Egyéb (nevezze meg): hitelnyújtás

Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Médiatervezési, médiavásárlási és ügynökségi szolgáltatások ellátása
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás [ ]

b) Árubeszerzés [ ]

c) Szolgáltatásmegrendelés [x]

Kivitelezés

[]

Adásvétel

[]

Tervezés és kivitelezés

[]

Lízing

[]

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

[]

Bérlet

[]

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

Szolgáltatási kategória 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a 2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

Magyarország
NUTS-kód HU1

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 [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás idıtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Médiatervezési és mediavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
Ajánlatkérı marketing kommunikációs stratégiáján, és az abban megfogalmazott üzenetek tekintetében adekvát
o médiastratégia alkotás
o médiatervezés
o médiavásárlás
A médiavásárlás teljes dokumentálása, támpéldányok, közterületi független igazolások győjtése, rendszerezése és átadása,
adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı tárgy 79342200-5
II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ]
II.1.8) 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.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Médiatervezési és mediavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása nettó 103 MFt
keretösszegben, és további 50% (51,5 MFt) opciós keret.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérı a II.2.1 pont szerint 51,5 MFt összegre vételi jogot köt ki (II.2.1. szerinti opciós keret). Az opciós keret
lehívásának módja azonos a szerzıdéses keret lehívásának módjával.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: 12 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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: 12 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Ajánlatkérı tájékoztatásul jelzi, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában teljesítési biztosítékot fog elıírni
arra az esetre, ha az ajánlattevı a szerzıdés teljesítését a saját érdekkörében felmerülı ok miatt meg sem kezdi, vagy

megkezdi, de nem fejezi be, vagy nem megfelelıen teljesíti. A biztosíték a Kbt. 53/A. §. (6) a) bekezdésében
meghatározott formák bármelyikével teljesíthetı. A teljesítési biztosíték mértéke: 3 millió Ft.
- Késedelmi kötbér.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A szerzıdést Ajánlatkérı saját forrásból biztosítja, a finanszírozás biztosítása rendelkezésre áll. Az ajánlattétel, a
szerzıdés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Fizetési feltételek: az ajánlati szakaszban átadásra kerülı dokumentációban meghatározott feltételekre tekintettel
benyújtott számlák alapján, a kifizetés a Kbt. 305.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint történik. A kifizetések során
alkalmazni kell az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át is.

III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérı a közös jelentkezést/ajánlatot benyújtó nyertesektıl nem követeli meg gazdasági társaság, illetve jogi személy
létrehozását.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem [x]
(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet jelentkezı/ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet jelentkezı/ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
3. Az eljárásból kizárásra kerül a részvételre jelentkezı, ha a részvételre jelentkezıvel, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erıforrást nyújtó szervezettel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ebben az esetben a 63. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy.
a) a részvételre jelentkezınek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetıleg az erıforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá
b) legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártáig kell csatolnia a jelentkezınek/ajánlattevınek az a) pont szerinti személyek
(szervezetek) vonatkozásában a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával, továbbá - ha valamelyikük nem szerepel az adózás
rendjérıl törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vonatkozásában - a 63. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
igazolásokat.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A Kbt. 66. § (1) bekezdése a)-c) pontja alapján az ajánlatnak
tartalmaznia kell mind az ajánlattevıre (közös ajánlattevıkre),
mind pedig a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozókra az
alábbi, pénzügyi-gazdasági alkalmasságukat igazoló
dokumentumot:

P1: Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevı) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha a becsatolt pénzügyi
intézmény(ek)tıl származó nyilatkozat(ok) alapján
megállapítható,

P1: Valamennyi számlavezetı pénzintézet – az ajánlattételi
határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebbi keltezéső –
nyilatkozatát, a fizetıképesség megítéléséhez, legalább az
alábbi tartalommal:
- a számla (számlák) megnyitásának idıpontja;
- arra vonatkozó információ, hogy a számlán a nyilatkozattételt
megelızı 1 éven belül 2 napot meghaladó idıtartamú
sorban állás volt-e.
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) ennél rövidebb ideje
vezeti(k) a számlát, úgy csatolni kell a korábbi számlavezetı
pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott idıtartamra
vonatkozóan. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont]
P2: utolsó 3 lezárt üzleti évérıl a számviteli jogszabályok
szerinti mérlegét és eredmény kimutatását [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pontja].

P3: az ajánlattevı nyilatkozata az utolsó 3 lezárt üzleti évének
közbeszerzés tárgya szerinti (média-tervezés, -vásárlás
tevékenységbıl származó) nettó forgalmáról évenkénti
bontásban. [Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pont]

hogy a nyilatkozattételt megelızı 1 éven belül egy
alkalommal 2 napot meghaladó idıtartamú sorban állás
fordult elı.
(külön-külön történı megfelelés)

P2: Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevı) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha a megelızı 3 lezárt
üzleti évek bármelyikében mérlegszerinti eredménye
negatív volt (utolsó 3 lezárt üzleti év tekintetében
mérleg és eredmény kimutatás) (külön-külön
megfelelés)
P3 Alkalmas az ajánlattevı és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, ha nyilatkozatukból
megállapítható, hogy az utolsó 3 lezárt üzleti évben
a. a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból
származó forgalmuk a vizsgált 3 évben összesen elérte
a nettó 200 millió forintot és legalább az egyik évben
meghaladta a 80 millió forintot.
Az ajánlattevı (közös ajánlattevık) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen felel meg a fenti
alkalmassági feltételnek.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

1. Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti
módon ismertetnie kell a felhívás feladását megelızı 3 évi
legjelentısebb szolgáltatásait, legalább az alábbi
tartalommal:
- teljesítés ideje,
- szerzıdést kötı másik fél megnevezése,
- a szerzıdést kötı másik fél kapcsolattartója,
telefonszáma,
- szolgáltatás tárgya, az ellátott feladatok leírása,
- az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölése.

Alkalmas az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó:

Az ajánlatkérı felhívja arra a figyelmet, hogy egy
referencia több alkalmassági feltételnek is megfeleltethetı.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és
részletességgel kell benyújtani, melyekbıl egyértelmően
megállapítható az alkalmassági feltételeknek történı
megfelelés.

1. ha a Kbt. 68.§ (1) szerint benyújtott iratokból
megállapítható, hogy a felhívás feladását megelızı 3
évben együttesen rendelkeznek az alábbi, legalább két
különbözı megrendelıtıl származó referenciákkal:
- összesen legalább 2 db, egyenként legalább nettó 50
millió Ft értékő és az elızıeken túli 2 db egyenként
legalább nettó 5 millió Ft értékő legalább 3 db országos
médiumban megjelentetett kampány referenciával (egy
kampánynak tekintendı: egy adott márka (termék,
szolgáltatás, cég-image) ugyanazon üzenetét – akár eltérı
kreatív anyaggal, de azonos kreatív koncepcióval közvetítı médiamegjelenés-sorozata.
- a felhívás feladását megelızı 3 évben együttesen
rendelkeznek összesen legalább 2 db, online
médiavásárlási tevékenységre vonatkozó referenciával,
amelyek közül legalább 1 db legalább 2,5 millió Ft értékő,
és legalább 1 db 5 millió Ft-ot meghaladó értékő, amelynek
része: az alább felsorolt tevékenységek közül legalább 1
tevékenység:
• Online médiavásárlás és online PR kampány
megtervezése, kivitelezése;
• közösségi média, web2 kampány tervezése és

kivitelezése (vírus marketing, blog marketing)
• webdesign, arculat és banner tervezés lakossági
kommunikációs tevékenység keretén belül, ahol a grafikai
tervezés magában foglalta a nem adserveres anyagok
készítését, valamint mindezek interneten való megjelenés
megtervezését is;

2. A Kbt. 67. § (3) bekezdése d) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetıknek a
megnevezése, képzettségük, gyakorlati idejük ismertetése
az önéletrajzok az alkalmassági kritériumok igazolásához
szükséges mértékben a végzettséget igazoló okiratok,
szakképzettségüket igazoló okmányok egyszerő
másolatainak benyújtásával, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, és a szakember által aláírt rendelkezésre állást
igazoló nyilatkozat.
Kért iratok:
- nyilatkozat a szakemberek felsorolásával;
- szakember által aláírt önéletrajz;
- képzettséget/végzettséget igazoló irat másolata;
- szakember nyilatkozata a rendelkezésre állásáról.

2. ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy
együttesen rendelkeznek az alábbi szakemberekkel
a. legalább 3 fı munkatárssal, akik legalább 5 éves
reklámügynökségi (azon belül legalább 1 fı senior
médiatervezı-médiavásárló, 1 fı ügyfélkapcsolati
menedzser, 1 fı média stratégiai tervezı) gyakorlattal
rendelkeznek
b. legalább 1 fı legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal
rendelkezı pénzügyi munkatárssal
c. legalább 1 fı legalább 3 év online tevékenységre
vonatkozó tapasztalattal rendelkezı szakemberrel online
account manager
d. legalább 1 fı, , minimum 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezı médiaelemzı munkatárssal

1 szakember csak 1 feladatra jelölhetı meg.
Az önéletrajzot olyan tartalommal kell összeállítani,
melybıl az alkalmassági feltételek igazolásához szükséges
végzettség és/vagy szakmai gyakorlat megléte
egyértelmően megállapítható.

3. Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, a Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja
alapján a szoftverek tulajdonosainak nyilatkozatával,
igazolnia kell a szerzıdés teljesítéshez szükséges iparági
szoftverek rendelkezésre állásáról.

4. Az ajánlattevınek és amennyiben az ajánlattevı igénybe
vesz, úgy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak csatolnia kell a minıség biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási
eszközeinek leírását a Kbt. 67. § (3) bek. f) pontjára
tekintettel – figyelembe véve a Kbt. 68. § (4) bekezdését is.
A részvételi jelentkezéshez a közbeszerzés tárgyát képezı
szolgáltatás teljesítési idıtartamára vonatkozóan érvényes
tanúsítvány hiteles másolatát kell csatolni.

3. ha igazolja, hogy az ajánlattételi határidı lejártakor az
alábbi – vagy az ezekkel egyenértékő - iparági
médiatervezési szoftverekbıl legalább 3 a rendelkezésére
áll.
- AGB Nielsen: TeleMonitor és Telespot, vagy ezzel
egyenértékő szoftver
- Ipsos-GFK Hungária: Nemzeti Médiaanalízis és Média
Navigátor vagy ezzel egyenértékő szoftver
- TNS Media Intelligence: AdexPlus vagy ezzel
egyenértékő szoftver.
- Ipsos - SpecialPlus közterületi tervezı és optimalizáló
vagy ezzel egyenértékő szoftver szoftver
- Gemius/Ipsos Audience online közönségmérés (gIA,
gemiusExplorer) vagy ezzel egyenértékő mérés,

4. ha rendelkezik a tevékenységét teljes mértékben lefedı
(Reklámügynöki tevékenység vagy Média tervezés és
vásárlás) , és a közbeszerzés tárgyát képezı szolgáltatás
teljesítési idıtartamára vonatkozóan érvényes ISO 9001
vagy azzal egyenértékő, független tanúsító által tanúsított
minıségirányítási rendszerrel vagy a minıség biztosítása
érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási
eszközeinek leírásával.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések (adott esetben) igen [ ] nem [x]
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott [ ]
A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]

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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt

[]

Meghívásos

[]

Gyorsított
meghívásos

[x]

Tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérı tárgyi szerzıdései teljesülnek, azonban a beszerzés forrása korábban nem állt
Ajánlatkérı rendelkezésére. Az elıállt sürgısség miatt Ajánlatkérı a kétszakaszos eljárások
közül a legrövidebb lebonyolítási idejő eljárástípust, a gyorsított meghívásos eljárást
választotta.
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a VI.3., További
információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos
[]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs
lehetıség – csökkenı fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetıben meghatározott
szempontok
Részszempont

Súlyszám

1.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Országos napilapok

7

2.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Megyei napilapok

6

3.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Heti- és havilapok

7

4.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Televízió

10

5.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Rádió

6

6.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Közterületi és belterületi megjelenések

5

7.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Online

10

8.

A médiában elérhetı összevont kedvezmények alapján elérhetı net-net ár
mértéke (összesen), Mozi Média

4

9.

Egyéb, a táblázatban nem szereplı médiafelületre vonatkozó ügynökségi
kedvezmény alapján elérhetı net-net ár mértéke

5

10. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozása

11

11. Piacismeret, médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába. 11
12.

Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált
célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérı eszközök alapján.

13. Alternatív média javaslatok kidolgozása, értékelése
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árverésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
1195/0/2011

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

11
7

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık (versenypárbeszéd esetében)
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/01/17 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti összeg nettó összeg. A dokumentáció a részvételi felhívás megjelenésétıl kezdıdıen beszerezhetı. A
dokumentáció árát (a megvásárlás (átutalás) napján hatályos ÁFA-val növelt összeget) Ajánlatkérı MÁK-nál vezetett
10032000-01800016 számú számlájára átutalással kell megfizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı
Dátum: 2012/01/17 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert)
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2012/02/14 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (év/hó/nap ) Idıpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [ ] nem [ ]

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.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 használható hivatkozási
alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A részvételi jelentkezések benyújtásának és felbontásának helye: Diákhitel Központ Zrt., MAGYARORSZÁG, 1027
Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 130. szoba.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelen lehetnek: a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerint.
A részvételi jelentkezések felbontásának idıpontja: 2012. január 17. (11:00).
2) A részvételi szakaszt lezáró eredményhirdetés idıpontja: 2012. február 07. (11:00)
Helye: Diákhitel Központ Zrt., MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 130. szoba.
3) Ajánlatkérı az eljárás során a Kbt. 112. § szerint hiánypótlásra teljes körben lehetıséget biztosít.
4) A részvételi szakaszban ajánlatkérı nem kérhet, részvételre jelentkezı pedig nem tehet ajánlatot, a részvételi szakasz
célja a részvételi jelentkezık alkalmasságának megállapítása. Amennyiben a részvételre jelentkezı ajánlatot tesz, úgy a
részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
5) A Részvételi Dokumentációt Ajánlatkérı elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció megküldését a
meszaros.ildiko@diakhitel.hu címre küldött e-mailban lehet megkérni, a Jelentkezı adatainak egyidejő, teljeskörő
megadásával (Jelentkezı neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefon és faxszáma, e-mailcíme, dokumentáció
ellenértékének átutalását igazoló banki visszaigazolás szkennelt képe). Ajánlatkérı felhívja részvételre jelentkezık
figyelmét, hogy a Kbt. 102. § (2) bekezdését alkalmazva a Részvételi Dokumentáció (elektronikus formában történı)
átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! A Dokumentáció át nem ruházható.
6) A részvételi jelentkezést, illetve az abban található nyilatkozatokat aláírók aláírási jogosultságának ellenırzése
érdekében a részvételi jelentkezı - közös jelentkezés esetén valamennyi konzorciumi tag -, illetıleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles a részvételi jelentkezéshez csatolni:
— 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerő másolatát,
— Aláírási címpéldány egyszerő másolatát vagy cégbejegyzési/változásbejegyzési eljárás esetén az ahhoz kapcsolódóan
ügyvéd által készített aláírási mintát [Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a
részvételre jelentkezı (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselıjének felhatalmazása alapján más személy
írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a részvételi határidıt
megelızı 60 napnál nem régebben kelt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolatát.].
7) Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérı felhívja a részvételre jelentkezık figyelmét, hogy
az részvételre jelentkezık pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki illetıleg szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását minısített ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8) Részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell a Kbt. 104.§ (4) bek. alapján a Kbt. 71.§ a)-d) pont tekintetében.
9) Közös részvételre jelentkezés esetén Ajánlatkérı kéri csatolni az egyetemleges felelısséget tartalmazó konzorciumi
szerzıdés egyszerő másolatát.
10) Részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozik-e.
11) A részvételre jelentkezést a Kbt. 104.§ (1) bek. alapján a 70/A §(1) bekezdésben foglalt formai követelmények szerint
zárt borítékban, magyar nyelven és 5 példányban (1 eredeti, 4 másolat) papíralapon, továbbá 1 elektronikus példányban
(CD/DVD-n) kell benyújtani. Az elektronikus példány az eredeti -aláírt- jelentkezés szkennelt képét tartalmazza. A
Részvételi jelentkezés egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" papír alapon beadott
példány tartalma, illetve formája a mérvadó! A felolvasólap ajánlatkérı által elvárt formáját és tartalmát a dokumentáció
tartalmazza.
12) A közbeszerzési eljárás és a szerzıdés teljesítésének a hivatalos nyelve és munkanyelve a magyar. A nem magyar
nyelven kiállított okirat, továbbá minden, nem magyar nyelvő nyilatkozat, igazolás és egyéb irat egyszerő magyar
fordításban is benyújtható, amennyiben a fordító személy büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozik, hogy a magyar
nyelvő fordítás teljes mértékben megegyezik az idegen nyelvő irat tartalmával.
13) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet Kbt. 70. § (4)-(7) bekezdéseire, különös tekintettel arra, hogy ha egy -a Kbt. 4. § 2.
pont a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó- személy/szervezet a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben
fog részt venni a szerzıdés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem a részvételi jelentkezésben
közös részvételre jelentkezıként kell, hogy szerepeljen.
14) A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a Részvételre
jelentkezıt terheli.
15) A Részvételre jelentkezı a Kbt. 65. § (3) bek. alapján az alkalmassági minimum követelményeinek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet(ek) erıforrásaira is támaszkodhat, amit a Kbt. 65.§ (4) bek. szerint köteles igazolni a
Kbt. 3/D§ -ban meghatározott erıforrást nyújtó szervezet.
16) Ajánlatkérı tájékoztatásul közli, hogy az ajánlattételi szakaszban 2 000 000 Ft összegő ajánlati biztosíték nyújtását
fogja kérni.

17) A jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény, valamint a részvételi dokumentáció elıírásai az irányadóak.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1204

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Telefon:
+36/1/336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36/1-336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 323. § (2)- (4) bekezdés.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be
Hivatalos név:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság
Postai cím:
Margit krt. 85.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1204

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Telefon:
+36/1/336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36/1-336-7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTİ IRATOK (A
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETİK
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET 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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az idıtartam hónapban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

-------------------------------------- (E mellékletbıl szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelıen) -----------------------------------------

