1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány utca 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
224-96-83

Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Beszerzési osztály, dr. Kovács Krisztián osztályvezetı
E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu

Fax:
224-96-73

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ]

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

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3 .) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. IV. FEJEZETE/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. V. FEJEZETE/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]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

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

[ ] Repülıtéri tevékenység
[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 2009. december 31-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 a leginkább megfelel a
szerzıdés vagy közbeszerzés(ek) 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 száma 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
NUTS-kód

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

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése [ ]
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdések [ ]
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Tárgyalásos
II.1. 5) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A keretszerzıdés idıtartama alatt egyedi megrendelés alapján az alábbi feladatoknak a szerzıdés-tervezet mellékletét
képezı tartalom szerinti elvégzése az alábbi mennyiségben:
1. Tervezési feladatok esetében a nyertes ajánlattevınek:
a) Alapkreatív:
- Megtervezendı 1 vagy 2 darab reklám-kreatív alap (kreatív1 - felsıoktatás, kreatív2 - középiskola), a Diákhitel márka
szlogennel és logóval, valamint headline-nal együtt.
- Megtervezendı 1 darab reklám-kreatív alap (kreatív1m),
A kreatív1, illetve kreatív2 tekintetében az Ajánlatkérı a következıket rögzíti. Ajánlattevı megajánlhat egy, vagy kettı
különbözı kreatívot a két célcsoportra. Ajánlatkérı fenntartja annak lehetıségét, hogy - választása szerint - a nyertes
ajánlattevı ajánlatának megvalósításkor, ha az ajánlattevı kétféle kreatívot ajánlott meg, csupán az egyik kreatívot
használhassa mindkét célcsoport esetében. Ilyen Ajánlatkérıi döntés esetében a kiválasztott kreatívra vonatkozó árat fizeti
majd csak meg Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevınek, tehát ebben az esetben a választástól függıen vagy a kreatív1, vagy a
kreatív2 árát.
Akár kreatív1-et, akár kreatív2-öt választja ki Ajánlatkérı, azontúl, az már a továbbiakban kreatív1 néven szerepel az
ajánlatban rögzítésre került tervezési feladatok tekintetében, és a kreatív2-re beállított garantált grafikai feladatok
értelemszerően így „opcionális megrendelés” státuszba kerülnek át.
b) Plakáttervezés és nyomdai elıkészítéssel:
- 5 db plakát, 3 db A4-es, 1 db A3-as, 1 db B1-es nyomdakész plakát-terv elkészítése,
- opcionálisan: további összesen 4 db plakát, 2 db B1, 2 db A3-as plakát nyomdakész tervének elkészítése.
c) Szórólaptervezés és nyomdai elıkészítéssel
- 1 db 4 oldalas (LA4 mérető oldal) szórólap megtervezése kreatív1 elemeinek felhasználásával,
- opcionálisan:
- 2 db 2 oldalas (LA4 mérető oldal) színes szórólap megtervezése a kreatív1 vagy 2 elemeinek felhasználásával
- 1 db 4 oldalas (LA4 mérető oldal) szórólap megtervezése a kreatív1 vagy 2 elemeinek felhasználásával.
d) Újsághirdetés-alap készítése 2(1)+1-féle kreatívból fekvı és álló formátumra, valamint a kreatív1-bıl fekvı
szalaghirdetés formátumra
- Megtervezendı 2(1)+1 elfogadott kreatívra az álló, és a fekvı formátumú, illetve a kreatív1- re a szalaghirdetés alap,
összesen 7 db (5 db) újsághirdetés alap.
e) Az újsághirdetések méret-mutációinak készítése
- 120 darab méret-mutáció megtervezése
- Opcionálisan: további, maximum 150 db méret-mutáció megtervezése
f) Statisztikai kiadvány tervezése nyomdai elıkészítéssel
- 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 statisztikai kiadvány grafikai elemeinek felhasználásával.

g) Banner tervezése:
- Megtervezendı 1 db hagyományos (nem HTML) banner 10 db méret-mutációban
- Opcionálisan: Megtervezendı az 1 db hagyományos (nem HTML) banner további maximum 30 db méret-mutációban.
h) Névjegyek tervezése igény szerint, nyomdai elıkészítéssel
- Opcionális megrendelés alapján: (igény szerint) megtervezendıek a munkavállalók névjegyei maximum 60 fıre
i) Megtervezendı, nyomdai elıkészítéssel Ajánlatkérı 1 db DVD borítójának, valamint elıoldalának grafikai terve
j) Üdvözlılap, meghívó tervezése nyomdai elıkészítéssel
- Opcionális megrendelés alapján: megtervezendı normál levelezılap méretben
- Karácsonyi üdvözlılap
- Maximum 2-féle meghívó
k) Irattartó mappa tervezése nyomdai elıkészítéssel
- Opcionális megrendelés alapján: Megtervezendı maximum 2 db, adott szabásmintájú mappa grafikai terve az elfogadott
kreatívok elemeinek felhasználásával.
l) Ajánlatkérı által ezidáig használt ügyviteli nyomtatványok (boríték, levélpapír) módosítása
Opcionális megrendelés alapján: A Diákhitel Központ Arculati kézikönyvében szereplı ügyviteli nyomtatványok nem
lényegi módosítása. Módosítandó egy boríték, illetve levélpapír, maximum 2 db.
m) A kreatív elemek felhasználásával egyszerő üzenet képregényszerő feldolgozás opcionális megrendelés alapján:
összesen legfeljebb kettı különbözı üzenetet közvetítı képregény, egyenként maximum 12-12 képkockával.
n) Diákigazolvány-tok és plasztikkártya megtervezése
- Megtervezendı 1 db névjegykártya mérető plasztikkártya a kreatív1 elemeinek felhasználásával
- Megtervezendı 1 db, két névjegykártya mérető diákigazolvány-tok.
2. Fotózás, vagy egyedi grafika készítése
- Elkészítendı legalább kreatívonként egy-egy darab minıségi reklámfotó beállítás, vagy legfeljebb két szituáció egyedi
grafikája.
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet

Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 79342200-5
II.2) A SZERZİDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerzıdés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést, részt és opciót
beleértve; az egyes szerzıdésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az
eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) Pénznem

ÁFA
nélkül

[]

ÁFÁval

[]

ÁFA
(%)

,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

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

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

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161.
§ (5) bek. alapján került-e sor
igen [ ] nem [ ]
III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [x] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]
III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]
III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §,
illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
igen [ ] nem [x]
III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a
gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi [x]
felhívás

Idıszakos elızetes
összesített tájékoztató

[]

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat [x] a következı részszempontok alapján

Elıminısítési hirdetmény

[]

Részszempont

Súlyszám

Az egyes adott kreatív koncepció változat alapján készített grafikai termékeknek
1. a dokumentációban részletezettek szerinti elıállításának és felhasználásának a
45
nettó ajánlati ára.
A kétféle célcsoporthoz készítendı kreatív anyagokon (és azok különféle
változatain) közzétételre kerülı, maximum két fotóbeállítás alkalmával készített
2.
fotók, vagy maximum két szituáció egyedi grafikája dokumentációban
részletezettek szerinti elkészítésének és felhasználásának nettó ajánlati ára.

5

A benyújtott adott kreatív koncepció változatnak az Ajánlatkérı által az
3. ajánlattételi dokumentációban lefektetett stratégiai alapoknak és elvárásoknak
minél inkább történı, teljesebb megfelelése.

25

4.

A közbeszerzési eljárásban a stratégiai célok szem elıtt tartásával benyújtott
kreatív koncepciók minél kreatívabb, egyedibb volta.

25

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
III.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
836/2009
III.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [x]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [x] VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8563 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/05/11 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZÕDÉS SZÁMA: 0 MEGNEVEZÉSE
IV.1) A SZERZİDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDİPONTJA: (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 2
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVİ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A SZERZİDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül

ÁFÁval

[x]

[]

Érték (arab számmal) Pénznem

[]

[]

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem

[]

[]

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 10000000 Pénznem HUF

,

Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege
,
,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [ ]
IV.5 ) VALÓSZÍNŐSÍTHETİ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı teljesítése értékét vagy arányát (részét)
(csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [ ]

A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történı teljesítése
értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [ ]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [ ] nem [x]

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A SZERZİDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés idıpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/06/11 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzıdéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
A Kbt. 92.§ c) pontjára figyelemmel az eljárás eredménytelen. Az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem
tett az Ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot, az összességében
legelınyösebb ajánlat nettó 9.820.000,-Ft (1. részszempont: 9 320 000,- Ft + Áfa, 2. részszempont: 500 000,- Ft +
Áfa) ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérınek a közbeszerzésre tervezett, rendelkezésére álló anyagi fedezet
nettó 8.500.000,-Ft.
V.2. 3) A nyertes ajánlattevınek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minısítése
mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több ----------------nyertes ajánlattevı volt, ajánlattevınként több használandó)
V.2. 4) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) Pénznem

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

[]

[]

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több ----------------nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
V.2.5) Az ajánlattevık neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetısége esetén a benyújtott részajánlatok
száma
Ajánlattevık neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
Well Reklámügynökség Kft. (név) 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. (cím)
HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Makáry Stúdió Bt. (név) 1136 Budapest, Hollán Ernı utca 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevık számától függıen több használandó) ------------------------------Részajánlattétel lehetısége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/06/10 (év/hó/nap)

