
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV 
Zrt. részére. 
1. Integrált kommunikációs szolgáltatások nyújtása 
1.1 Részvétel az éves vállalati kommunikációs stratégia kidolgozásában 
1.2. Sajtókapcsolatok 
- sajtómegjelenések szervezése 
1.3 Médiatréningek 
1.4 A döntéshozatal szakértői támogatása 
1.5 Kríziskommunikáció szakértői támogatása 
2 Az egyes kampányokhoz kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása 
2.1 Kampány integrált kommunikációs stratégia kidolgozása 
2.2 Kreatív anyagok elkészítése 
2.3 Médiatervezés/vásárlás 
2.4 Sajtókapcsolatok 
- sajtómegjelenések szervezése  
2.5 Kampányértékelések készítése 
a dokumentációban részletezettek szerint. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az egyedi megrendelésekben szereplő 
tevékenységekhez kapcsolódó egy-egy feladat ellátása tekintetében a maximális munkaóraszámot 
10 órában kívánja megjelölni.  
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 40 millió HUF. Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg 
lehívására. 

3. A választott eljárás fajtája: általános egyszerű közbeszerzési eljárás  
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): három 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
 
1.1. Neve (megnevezése): Miga Film Reklámügynökség Kft. 
1.2. Székhelyének címe: 1095 Budapest, Soroksári út 5. VIII./44. 
 

   
1. Account Director óradíja (nettó +áfa) 8590,- 

Ft / munkaóra 
+ Áfa 

2. Senior PR szakember óradíja (nettó +áfa) 8490,- 
Ft / munkaóra 



+ Áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó +áfa) 8290,- 

Ft / munkaóra 
+ Áfa 

4. Kreatív szakember óradíja (nettó +áfa) 8290,- 
Ft / munkaóra 
+ Áfa 

5. Médiavásárlási díjak (Az Ügynökség által 
Ajánlatkérő számára garantált bruttó hirdetési 
díj (beleértve az ügynökségi jutalékot is) a 
mindenkori listaárhoz viszonyítva, százalékban 
kifejezve) 

 

5.1.  Napi Gazdaság _______43____% 
5.2. Magyar Hírlap _______38____% 
5.3. Metropol _______33____% 
5.4. ATV _______51___% 
5.5. HírTV _______26___% 
5.6. Inforádió _______40_____% 
5.7. Index.hu _______50____% 
5.8. Portfolio.hu _______35____% 

 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

 

Az elbírálás 
rész-szempontjai 

A rész-
szempontok 
Súlyszámai 

Az ajánlattevő  
neve: 

Az ajánlattevő  
neve: 

 Miga Film Reklámügynökség 
Kft. 

 

 
 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 Account Director óradíja 25 100 2500     
 Senior PR szakember 
óradíja 

40 100 4000     

 Médiatervező/vásárló 
óradíja 

10 100 1000   

 Kreatív szakember 
óradíja 

10 100 1000   

 Médiavásárlási díj 
kedvezmény 

15     

 1. Napi Gazdaság 2 100 200   
 2. Magyar Hírlap 2 100 200   
 3. Metropol 2 100 200     
 4. ATV 2 100 200   
 5. HírTV 2 100 200   
 6. Inforádió 2 100 200   
 7. Index.hu 2 100 200   
 8. Portfolio.hu 1 100 100   



 A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei ajánlattevőnként:  

 10000     

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-
100 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes 
részszempontok vonatkozásában a pontszámok megadása az alábbi képlet szerinti 
számítással történik, két tizedesjegyre történő kerekítéssel:  

P = Pmax – (Pmax–Pmin) * [(A vizsgált–Alegjobb)/(A legrosszabb–Alegjobb)]  

ahol  
P:   a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
A legjobb:   az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke  
A legrosszabb:  az ajánlatokban szereplő legelőnytelenebb tartalmi értéke 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.  

 

A részszempontra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal felszorzásra kerülnek. A maximálisan adható súlyozott pontszám: 10 000. 
9. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő neve: Addict Interactive Kft. 
Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. I.em. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3.) pontjának M2. részében kérte azoknak a szakemberek 
a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

Az ajánlathoz a fentiek igazolására aláírt önéletrajzot, a végzettséget igazoló okirat másolatát és 
rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kellett csatolni. 

Az ajánlatkérő a 2011. szeptember 23-án megküldött hiánypótlásában kérte, hogy az Addict 
Interactive Kft., mint ajánlattevő hiánypótlásában csatolja az ajánlatban megjelölt szakemberek 
végzettségét igazoló okiratok másolatát. 

Az ajánlattevő az ajánlatában Kertész Valért jelölte meg kreatív szakemberként, akivel szemben az 
ajánlattételi felhívásban megfogalmazott követelmények egyike a felsőfokú végzettség volt. 
Ajánlattevő a 2011. szeptember 28. 10 órai hiánypótlási határidőig hiánypótlásában Kertész Valér 
tekintetében csak középfokú végzettséget igazoló okiratot csatolt, így az ajánlattevő műszaki, 
illetve szakmai alkalmassága nem állapítható meg. 
A fentiek alapján az Addict Interactive Kft. ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 

Ajánlattevő neve: Carbon Group Communication Kft. 
Ajánlattevő címe: 1025 Budapest, Törökvész út 3/a. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.2.) pontjának P1. részében kérte a cég letelepedése 
szerinti ország számviteli jogszabályai szerint elkészített és közzétett, az előző két lezárt gazdasági 
évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának egyszerű másolatban történő csatolását. 



A Carbon Group Communication Kft. ajánlatában a 2010. lezárt gazdasági év tekintetében nem 
pénzügyi beszámolót, hanem a 1029-es számú társasági adóbevallását csatolta, illetve a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánat alvállalkozó 
(Próbakő Kft.) vonatkozásában az elmúlt két lezárt gazdasági évre vonatkozóan csak az 
egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatásait csatolta. 

Ajánlattevő a 2011. szeptember 28. 10 órai hiánypótlási határidőig hiánypótlásában — ajánlatkérő 
ez irányú kifejezett felhívása ellenére is — csak eredménykimutatásokat csatolt a nevezett 
vállalkozások vonatkozásában, beszámolót nem. A fentiek okán az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánat alvállalkozó (Próbakő Kft.) 
gazdasági és pénzügyi alkalmassága nem állapítható meg. 
A fentiek alapján a Carbon Group Communication Kft. ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen. 

8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Miga Film Reklámügynökség Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 5. VIII./44. 
1. Az ellenszolgáltatás mértéke: 

   
1. Account Director óradíja (nettó +áfa) 8590,- 

Ft / munkaóra 
+ Áfa 

2. Senior PR szakember óradíja (nettó +áfa) 8490,- 
Ft / munkaóra 
+ Áfa 

3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó +áfa) 8290,- 
Ft / munkaóra 
+ Áfa 

4. Kreatív szakember óradíja (nettó +áfa) 8290,- 
Ft / munkaóra 
+ Áfa 

 
A Miga Film Reklámügynökség Kft., (1095 Budapest, Soroksári út 5. VIII./44.) ajánlata tartalmazza 
az összességében legelőnyösebb ajánlatot, az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel, 
kizáró okok hatálya alatt nyilatkozata és a vizsgált szempontok szerint nem áll, a szerződés 
teljesítését a megjelölt ellenszolgáltatásért vállalta. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? Igen 
 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:  
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Issues Management Tanácsadó Kft. (1075 
Budapest, Madách tér 7.; PR és tanácsadói feladatok 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:  



 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: PR feladatok, Rendezvényszervezés, Prezentációk 
készítése; Sajtófigyelés; Összegzések készítése; Kreatív feladatok; Kreatív-gyártási 
feladatok; Médiához kapcsolódó tervezési feladatok; Kutatás 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011.10.11. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2011.10.19. 
14.* Egyéb információk: - 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-22407/2011, közzététel napja 2011.09.05. 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2011.10.10. 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011.10.06. 
19.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


