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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:
Diákhitel Központ Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe:
II. részajánlat tekintetében: Kirowski Fejlesztı és Szolgáltató Zrt.
1075 Budapest, Károly krt. 9.

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása:
Felhasználással vegyes vállalkozási szerzıdés.
2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2007/07/24 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
A Diákhitel Központ Zrt. online médiafelületeken történı kommunikációjának
megvalósítása felhasználással vegyes vállalkozási szerzıdés keretében.
II. részajánlat:
Online médiaterv elkészítése és az abban foglaltak szerint az online felületek „keresıiben”
reklámok elhelyezése (PPC reklám) 2007. július 25. és 2007. december 16. közötti idıtartam
alatt, ezen belül az Ajánatkérı által a dokumentációban meghatározott idıintervallumokban:
1. részszempont: nettó ajánlati ár: nettó 4 299 930 Ft+Áfa, ezen belül az alábbi
alszempontok szerint:
1.1 médiakezelési díj és kreatív elkészítésének díja (nettó) összege: 665 448 nettó + Áfa.
1.2 médiavásárlási díjat: 3 634 482 nettó + Áfa
2. részszempont: kattintások száma: 276 743 darab
3. részszempont: Az ajánlott reklámszövegterv és landing page szövegterv megfelelése a
potenciális ügyfelek célcsoportnak (a dokumentációban foglalt kommunikációs stratégiának

megfelelıen),
- egy reklámtervet: a Google Adwords rendszerben szeptember 12-én elhelyezett, potenciális
ügyfelek célcsoportnak szóló hirdetés az „ösztöndíj” alap kulcsszóra, ehhez kapcsolódó
kulcsszó javaslatokat, valamint a hirdetéshez tartozó landing page szövegét.
2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2007/12/31 (év/hó/nap)
3.) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
A Diákhitel Központ Zrt. online médiafelületeken történı kommunikációjának
megvalósítása felhasználással vegyes vállalkozási szerzıdés keretében.
II. részajánlat:
Online médiaterv elkészítése és az abban foglaltak szerint az online felületek „keresıiben”
reklámok elhelyezése (PPC reklám) 2007. július 25. és 2007. december 16. közötti idıtartam
alatt, ezen belül az Ajánatkérı által a dokumentációban meghatározott idıintervallumokban:
1. részszempont: nettó ajánlati ár: nettó 1.532.994,- Ft+Áfa, ezen belül az alábbi
alszempontok szerint:
1.1 médiakezelési díj és kreatív elkészítésének díja (nettó) összege: 665 448 nettó + Áfa.
1.2 médiavásárlási díjat: 867.546,-Ft nettó + Áfa
2. részszempont: kattintások száma: 66 058 darab
3. részszempont: Az ajánlott reklámszövegterv és landing page szövegterv megfelelése a
potenciális ügyfelek célcsoportnak (a dokumentációban foglalt kommunikációs stratégiának
megfelelıen),
- egy reklámtervet: a Google Adwords rendszerben szeptember 12-én elhelyezett, potenciális
ügyfelek célcsoportnak szóló hirdetés az „ösztöndíj” alap kulcsszóra, ehhez kapcsolódó
kulcsszó javaslatokat, valamint a hirdetéshez tartozó landing page szövegét.

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
Hirdetmény közzétételével indított egyszerő közbeszerzési eljárás.
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Az összességében legelınyösebb ajánlatot tekinti ajánlatkérı nyertes ajánlatnak.
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı
hirdetményre:
71. szám, K.É.-9746/2007
közzétételének napja: 2007/06/25 (év/hó/nap)
4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja:
(év/hó/nap)
4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
5.a)* A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]
5.b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:

5.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:

6.a)* A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]
6.b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
6.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:
7.a) A szerzıdést módosították-e: igen [ ] nem [x]
7.b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
A szerzıdésben foglalt kattintás szám és ellenszolgáltatás összege, valamint a teljesült
kattintás szám és megfizetett ellenszolgáltatás összege közötti különbség oka, hogy a
kattintás szám tekintetében a szerzıdés lezárásakor, az ellenszolgáltatás megfizetéséhez
készített kimutatás adatai alapján a „Diákhitel”-re történı keresések (kattintások) száma a
Felektıl független, külsı körülmények miatt nem érte el a várt, tervezett kattintások számát.
A szerzıdést annak lejárta elıtt a Felek módosítani nem tudták, figyelemmel arra, hogy a
szerzıdés lejártának napjáig fennállt annak lehetısége, hogy a kattintás szám teljesül és a
tényleges kattintás számra vonatkozó végleges adat csak a szerzıdés lejártát követıen állt
Felek rendelkezésére.

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/07/10 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

