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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A közbeszerzési eljárás tárgya: integrált kommunikációs szolgáltatások (kommunikációs (pr) szolgáltatás, 
hirdetésszervezés), kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása vállalkozási keretszerződés keretében. Szerződés 
megnevezése: Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. 
részére vállalkozási keretszerződés keretében.  
A szolgáltatás tartalma: 
1 Általános kommunikációs, kreatív illetve médiaügynökségi feladatok ellátása: 
1.1 Részvétel az éves vállalati kommunikációs stratégia kidolgozásában: 
A Kommunikációs stratégia tartalmazza: 
— A vállalat hosszú és rövid távú céljait, 
— Azokat a szűkebb és tágabb környezetben lévő szereplőket (szervezeteket, személyeket), akiket befolyásolni kíván 
(célcsoport), 
— A szervezet vagy a projekt üzeneteit, 
— A felhasználandó marketing és/vagy kommunikációs eszközöket és csatornákat, 
— Az arculati elemeket, 
— A várható eredményeket, 
— A várható befektetést (anyagi illetve emberi erőforrás), 
— Az ütemtervet, 
— A felelősök meghatározását, 
— A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 
 
1.2 Sajtókapcsolatok, sajtómegjelenések szervezése: 
A feladat tartalmazza egy teljes, mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiára kiterjedő sajtólista létrehozását 
Ajánlatkérő már meglévő sajtókapcsolataira, illetve az Ügynökség saját erőforrásaira támaszkodva. Ezen felül 
Ajánlatkérő elvárja, hogy Ügynökség javaslatot tegyen a megkeresendő médiumok körére, illetve a Budapesti 
Városüzemeltetési Központtal, mint döntéshozó szervvel történő egyeztetést követően a jóváhagyott médiumokban 
történő megjelenéssel kapcsolatos koordinációt, beleértve a médium megkeresését, illetve az elkészült cikk/interjú 
Ajánlatkérő által történő jóváhagyásának biztosítását.  
 
1.3 Médiatréningek: 
A vállalat nyilatkozóinak professzionális felkészítése a nyilvános szereplésekre a testbeszédtől a hatékony 
kommunikációs megoldásokon át az általános stratégiáig, igény szerint a tréning helyszínéül valódi televíziós/rádiós 
környezetet, trénerként pedig gyakorló újságírót biztosítva Ajánlatkérő számára. 
 
1.4 A döntéshozatal szakértői támogatása: 
A vállalati kommunikációs és/vagy marketing kérdéskörben felmerülő, akár előre tervezett, akár váratlan, és azonnali 
döntést igénylő helyzetek szakmai támogatása konzultációs formában. 
 
1.5 A kríziskommunikáció szakértői támogatása: 
Az esetleges válsághelyzetekben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgáló tevékenység szakmai 
támogatása, beleértve a kríziskezelési kommunikációs terv elkészítését, az üzenetek megfogalmazását, az esetleges 
nyilatkozók felkészítését, illetve a folyamatos rendelkezésre állást, konzultációs lehetőség biztosítását. 
 
2 Az egyes kampányokhoz kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása: 
 
2.1 A kampányok integrált kommunikációs stratégiájának kidolgozása: 
A Kommunikációs stratégia az egyes projectekre lebontva tartalmazza: 
— A project céljait, 
— A célcsoportok specifikációját, 
— Az üzeneteket, 
— A felhasznált marketingkommunikációs eszközöket és csatornákat, 
— Az arculati elemeket, 
— A várható eredményeket, 
— A várható befektetést (anyagi illetve emberi erőforrás), 
— Az ütemtervet, 
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— A felelősök meghatározását, 
— A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 
 
2.2 Az egyes kampányokhoz kapcsolódó kreatív anyagok elkészítése: 
Az adott kampánnyal kapcsolatos szórólapok, hirdetések illetve egyéb arculati anyagok grafikai tervezése Ajánlatkérő 
által biztosított arculati elemek alapján, a meglévő Arculati Kézikönyv előírásait messzemenőkig figyelembe véve. A 
feladat a nyomdai munkálatokra nem terjed ki. 
 
2.3 Médiatervezés/vásárlás: 
Az adott kampánnyal kapcsolatos hirdetések (fizetett média megjelenések) professzionális, célcsoport specifikus 
megtervezése, illetve az Ajánlatkérő által jóváhagyott terv alapján a médiavásárlás az ügynökség és az adott médium 
között meglévő médiaügynökségi szerződés alapján. 
 
2.4 Sajtókapcsolatok, sajtómegjelenések szervezése: 
A sajtókapcsolat magába foglalja az egyes kampányokhoz kapcsolódó sajtótájékoztatók megszervezését, valamint 
sajtómegjelenések szervezését. Sajtómegjelenések proaktív szervezése: javaslat a megkeresendő médiumok körére, 
illetve a Budapesti Városüzemeltetési Központtal, mint döntéshozó szervvel történő egyeztetést követően a 
jóváhagyott médiumokban történő megjelenéssel kapcsolatos koordináció, beleértve a médium megkeresését, illetve 
az elkészült cikk/interjú Ajánlatkérő által történő jóváhagyásának biztosítását. 
 
2.5 A kampányértékelések elkészítése: 
Az adott kampány lezárását követően teljes körű kampányértékelés elkészítése az alábbi, mérhető, illetve eszmei 
szempontok alapján: 
— fizetett média megjelenések értékelése az ár illetve a célcsoport(ok), 
— nézettségi/olvasottsági mutatóinak tekintetében (cost/GRP és cost/TRP), 
— pr (szerkesztői, azaz ingyenes) megjelenések értékelése a nézettség/olvasottság illetve, 
— a célcsoport(ok) elérése tekintetében, 
— pr (szerkesztői, azaz ingyenes) megjelenések értékelése szubjektív szempontok, 
— alapján (az adott cikkek hangvétele, az üzenet megjelenik-e benne), 
— szakértői vélemények, jövőre vonatkozó javaslatok a kampány során tapasztalt erősségekkel valamint 
hiányosságokkal kapcsolatban. 
 
Ajánlatkérő rendelkezik saját médiafigyelési szolgáltatással, a feladatok ellátásához szükséges nyersanyagot át tudja 
adni a nyertes vállalkozónak. Tehát sajtófigyelés nem tárgya jelen közbeszerzésnek. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az egyedi megrendelésekben szereplő tevékenységekhez kapcsolódó 
egy-egy feladat ellátása tekintetében a maximális munkaóraszámot 10 órában jelöli meg. Egy-egy tevékenységhez 
kapcsolódó feladatok pontos meghatározására az adott feladat eseti megrendelésében kerül majd sor, ennek alapján 
egy tevékenységhez több feladat is tartozhat majd. A vállalkozási keretszerződés 4.8. pontja szerint a 
megbeszélésekre delegált szakemberek óradíja elszámolható, és az nem számít bele a szerződés 2.3-as pontban 
megjelölt 10 órás időkorlátozásba. 
A keretszerződés teljesítésével kapcsolatosan rendelkezésre álló keretösszeg nettó 40 000 000 HUF, azaz 
Negyvenmillió forint. A keretszerződés az aláírás napjától a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de 
legkésőbb a Keretszerződés aláírásától 2012. december 31-ig hatályos azzal, hogy az utolsó vállalkozói teljesítésre 
eddig az időpontig kerülhet sor. Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeg lehívására. 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás, felelősség, minőség 
kérdése, stb.), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve 
ésszerűtlen. 
Ajánlatkérő 240 000 fős szegmentált fogyasztói csoporttal rendelkező ajánlatkérő. 
További részletezést lásd az Ajánlattételi dokumentációban. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második részének 83. 
§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Közzététel dátuma: 14/06/2012, iktatószám: 2012/S 112-185824 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen. 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak 
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: - 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 9 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - 
szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
 
Ajánlattevő neve, címe: I.M.G. Inter Média Group Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 6. ép. 2. em.) 
ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 

1. Account Director óradíja  13 350 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  25.000 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  5 507 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  18 000 nettó HUF/óra + áfa 
5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság 42 % 
5.2.Magyar Hírlap 42 % 
5.3.Metropol 42 % 
5.4.Helyi Téma 35 % 
5.5.ATV  80 % 
5.6.HírTV  50 % 
5.7.Inforádió 60 % 
5.8. Index.hu 62 % 
5.9. Portfolio.hu 62 % 
5.10. metropol.hu 40 % 

6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel 
való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött 
küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen/nem 

 
Ajánlattevő mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési felhívásoknak, így  ajánlata az ajánlati felhívásnak 
és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás elfogadható és 
összeegyeztethető volt a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, 
hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
Ajánlattevő neve, címe: V.M.Komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 4.) és Bell 
and Partners Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (20 94 Nagykovácsi, Semmelweis. u. 19.) közös ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 

1. Account Director óradíja  8000 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  8000 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  5000 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  6500 nettó HUF/óra + áfa 
5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság 42 % 
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5.2.Magyar Hírlap 50 % 
5.3.Metropol 42 % 
5.4.Helyi Téma 51 % 
5.5.ATV  69 % 
5.6.HírTV  25 % 
5.7.Inforádió 35 % 
5.8. Index.hu 47 % 
5.9. Portfolio.hu 47 % 
5.10. metropol.hu 40 % 

6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel 
való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött 
küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen/nem 

 
Ajánlattevő mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési felhívásoknak, így  ajánlata az ajánlati felhívásnak 
és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás elfogadható és 
összeegyeztethető volt a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, 
hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
Ajánlattevő neve, címe:  Newsbreakers Communications Szolgáltató Kft. (10 25 Budapest, Kilátás utca 10.) és 
Sylva Reklámügynökség Kft. (1037 Budapest, Perényi köz 23.) közös ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 

1. Account Director óradíja  8.000,- nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  6.000,- nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  5.000,- nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  8.000,- nettó HUF/óra + áfa 
5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság 39 % 
5.2.Magyar Hírlap 40,5 % 
5.3.Metropol 57,5 % 
5.4.Helyi Téma 53,3% 
5.5.ATV  57,5 % 
5.6.HírTV  23,5 % 
5.7.Inforádió 50 % 
5.8. Index.hu 49 % 
5.9. Portfolio.hu 54 % 
5.10. metropol.hu 66 % 

6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel 
való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött 
küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen 

 
Ajánlattevő mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kérési felhívásoknak, így  ajánlata az ajánlati felhívásnak 
és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás elfogadható és 
összeegyeztethető volt a gazdasági ésszerűséggel. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, 
hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):  
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Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

I.M.G. Inter Média Group 
Kft. (1021 Budapest, 

Hűvösvölgyi út 54. 6. ép. 2. 
em.) ajánlattevő 

V.M.Komm Kommunikációs 
Tanácsadó Kft. (1136 

Budapest, Pannónia u. 4.) és 
Bell and Partners 

Kereskedelmi Szolgáltató 
Kft. (20 94 Nagykovácsi, 

Semmelweis. u. 19.) közös 
ajánlattevő 

Newsbreakers 
Communications 

Szolgáltató Kft. (10 25 
Budapest, Kilátás utca 10.) és 
Sylva Reklámügynökség 

Kft. (1037 Budapest, Perényi 
köz 23.) közös ajánlattevő 

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 1. Account Director óradíja 10 60,30 603,26 100,00 1000,00 100,00 1000,00
 2. Senior PR szakember óradíja 10 24,76 247,60 75,25 752,50 100,00 1000,00
 3. Médiatervező/vásárló óradíja 20 90,89 1817,71 100,00 2000,00 100,00 2000,00
 4. Kreatív szakember óradíja 20 36,75 735,00 100,00 2000,00 81,40 1628,75
 5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve) 
 5.1.Napi Gazdaság 5 100,00 500,00 100,00 500,00 92,93 464,64
 5.2.Magyar Hírlap 5 84,16 420,80 100,00 500,00 81,19 405,95
 5.3.Metropol 5 73,31 366,57 73,31 366,57 100,00 500,00
 5.4.Helyi Téma 5 66,01 330,05 95,73 478,64 100,00 500,00
 5.5.ATV 3 100,00 300,00 86,39 259,16 72,16 216,47
 5.6.HírTV 3 100,00 300,00 50,50 151,50 47,53 142,59
 5.7.Inforádió 2 100,00 200,00 58,75 117,50 83,50 167,00
 5.8. Index.hu 5 100,00 500,00 76,05 380,24 79,24 396,21
 5.9. Portfolio.hu 2 100,00 200,00 76,05 152,10 87,23 174,45
 5.10. metropol.hu 5 61,00 305,00 61,00 305,00 100,00 500,00

 

6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése 
idején az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a 
telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket 
egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Összesen:  6925,98 9063,21 9196,06
 (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.) 
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám 
alsó és felső határának megadása: 1-100 pont. 
 
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 összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az a ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő relatív értékelési 
módszert alkalmaz, az alábbiak szerint:  
 
- az 1-4. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 

(KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet alkalmazásával.  
 

P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
P max: a pontskála felső határa,  
P min: a pontskála alsó határa,  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 
- az 5. részszempont és alszempontjai értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a a 

Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet alkalmazásával. 
 

P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max - P min) + P min 
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,  
Pmax: a pontskála felső határa,  
P min: a pontskála alsó határa,  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,  
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 5. résszempont és alszempontjai tekintetében: 
- „médiavásárlási díj” alatt érti az ajánlattevő által garantált, mindenkori bruttó médiavásárlási listaárakat az 

ügynökségi jutalékkal együtt,  
- „médiavásárlási díjból adandó kedvezmény” alatt érti a fent definiált „médiavásárlási díj”-ból adandó 

engedményt százalékban kifejezve.  
 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
2012/06/01) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”.  
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek 
részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla 
értékeket ajánl az 1-5. részszempont illetve alszempontok tekintetében, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 
értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. 

 
- a 6. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés: igen válasz 100 pont, nem válasz 1 pont. 
 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 
Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A 
legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
A) Ajánlattevő neve, székhelye: Mediaedge:cia Hungary Kft. (1037 Budapest, Lajos utca 80.) és Wise 

Advisory Group Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fsz. 4.) közös ajánlattevő 
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Indok: 
 
Ajánlattevő nem csatolta/nem nyilatkozott a hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az ellentmondást a 
felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 

−−−− „3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 7000 nettó HUF/óra + 
áfa vállalási díja tekintetében nem mutatta be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.5.ATV” bírálati al-szempontjára adott 70 % tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket,  

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.6.HírTV” bírálati al-szempontjára adott 50 % tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.8.Index.hu” bírálati al-szempontjára adott 60 % tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.10.Metropol.hu” bírálati al-szempontjára adott 65 % tekintetében nem mutatta be az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Ajánlata 139. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „account direktor”-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 5 év szakmai gyakorlattal. 
Ajánlattevő nem adta meg felvilágosítását ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 163. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derül ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „senior PR szakember”-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 5 év szakmai 
gyakorlattal? Kérjük felvilágosításukat ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében, 
−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, 
−−−− Ajánlatához nem csatolta a szerződés tervezet elválaszthatatlan részét képező mellékletek közül a 3. számú 

melléklet: Teljesítésigazolás minta, 4. számú melléklet: Irat átadás-átvételi jegyzőkönyv minta elnevezésű 
mellékleteket.  

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § 
(2) bekezdés a) pontjára tekintettel, mert az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással 
összefüggésben, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokkal, valamint 
írásbeli indokoláskéréssel kapcsolatosan a 3., 5.5., 5.6., 5.8., 5.10., bírálati alszempontok tekintetében nem mutatta 
be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, így ajánlata nem fogadható el és nem egyeztethető össze a 
gazdasági ésszerűséggel; és a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, mert nem adott felvilágosítást a 
műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében ajánlata 139. és 163. oldalain csatolt önéletrajzokkal 
kapcsolatosan, így ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, és a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert nem csatolta az ajánlati felhívás 
„VI.3) További információk” pontjának 29. alpontjában meghatározottak szerint a szerződés tervezet elválaszthatatlan 
részét képező mellékletek közül a 3. és 4. számú mellékletet, valamint mert nem pótolta a kizáró okok igazolásával 
kapcsolatosan nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, 
így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
B) Ajánlattevő neve, székhelye: „Heart Communications” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1065 Budapest, hajós u. 13-15. 2. em. 5.) és PanMedia Western Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Laky Adolf u. 25.) közös ajánlattevő  

 
Indok: 
 
Ajánlattevő nem csatolta/nem nyilatkozott a hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az ellentmondást a 
felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 

−−−− „3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 1 nettó HUF/óra + áfa 
vállalási díja tekintetében nem mutatta be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 
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−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.4.Helyi Téma” bírálati al-szempontjára adott 69,5 % tekintetében nem mutatta be az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.5.ATV” bírálati al-szempontjára adott 83,9 % tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.8.Index.hu” bírálati al-szempontjára adott 55,4 % tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.10.Metropol.hu” bírálati al-szempontjára adott 63,2 % % tekintetében nem mutatta be az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Ajánlata 11. oldalán a PanMedia Western Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozata szerint nincsen tényleges 
tulajdonosa, azonban cégkivonata szerinti a „tagok adatai” című rovatban 3 magánszemély került 
megnevezésre. Ajánlattevő nem oldotta fel az ellentmondást. 

−−−− Ajánlattevő nem erősítse meg, hogy ajánlata 23. oldalán szereplő SCHILLING WERBE GMBH nem 
magyarországi szervezetek-e valamint hogy a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
ajánlatkérőnek minősül-e. 

−−−− Ajánlata 26. oldalán nevezett szakember a csatolt önéletrajz szerint 2009 óta ügyvezető igazgató, míg a 
cégkivonat szerint a vezető tisztségviselői jogviszony kezdete 2011.10.10. Ajánlattevő nem oldotta fel az 
ellentmondást. 

−−−− Ajánlata 26. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derül ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „account direktor” és/vagy „senior PR szakember”-e illetve ezen a szakterületen/eken rendelkezik-
e a kért 5 év – 5 év szakmai gyakorlattal? Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 39. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derül ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „kreatív szakember”-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 5 év szakmai gyakorlattal? 
Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 34. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derül ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „senior szakember”? Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében, 
−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, 
−−−− Nem csatolta az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.  
−−−− Ajánlata 19. oldalán csatolt kommunikációs tanácsadásról szóló referenciája tekintetében a teljesítési időszak 

túlterjeszkedik a vizsgálandó időszakon. Nem jelölte meg, hogy a kért időszak (az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított 3 év, azaz 2012. június 11 – 2009. június 11.) tekintetében az 
ellenszolgáltatás összege mennyi Ft. 

−−−− Nem nyilatkozott arról, hogy ajánlata 23. oldalán szereplő SCHILLING WERBE GMBH nem magyarországi 
szervezetek és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e, igenlő 
válasza esetén pedig nem csatolta az általa kiadott vagy aláírt igazolást a referencia munkával kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 23. oldalán csatolt – integrált kommunikációs tevékenységre irányuló – referencia munkáival 
kapcsolatosan nem jelölte meg, hogy a szerződést kötő másik fél hány fős szegmentált fogyasztó csoporttal 
rendelkezik. Ajánlattevő nem pótolta a hiányt ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 39. oldalán csatolt önéletrajz szerint a szakember munkahelye a Becker’s Bt. Nem csatolta 
nyilatkozatát arról, hogy a Becker’s Bt-t B. György vonatkozásában az M/2. alkalmassági kritérium igazolása 
tekintetében igénybe kívánja-e venni, igenlő válasza esetén pedig nem csatolta a Becker’s Bt. 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát - eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (M/2.) és az alkalmassági 
követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján. 

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § 
(2) bekezdés a) pontjára tekintettel, mert az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással 
összefüggésben, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokkal, valamint 
írásbeli indokoláskéréssel kapcsolatosan a 3., 5.4., 5.5., 5.8., 5.10., bírálati alszempontok tekintetében nem mutatta 
be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, így ajánlata nem fogadható el és nem egyeztethető össze a 
gazdasági ésszerűséggel;, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, mert a műszaki-szakmai 
alkalmasság igazolása tekintetében ajánlata 26. oldalán nevezett szakember tekintetében nem oldotta fel az 
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ellentmondást, ajánlata 26., 34., 39., oldalán csatolt nevezett szakember tekintetében nem adott felvilágosítást, 
ajánlata 19. oldalán csatolt kommunikációs tanácsadásról szóló referenciája tekintetében nem jelölte meg, hogy a kért 
időszak tekintetében az ellenszolgáltatás összege mennyi Ft, nem nyilatkozott arról, hogy ajánlata 23. oldalán szereplő 
szervezetek a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e, igenlő válasza 
esetén pedig nem csatolta az általa kiadott vagy aláírt igazolást a referencia munkával kapcsolatosan, ajánlata 23. 
oldalán csatolt – integrált kommunikációs tevékenységre irányuló – referencia munkáival kapcsolatosan nem jelölte 
meg, hogy a szerződést kötő másik fél hány fős szegmentált fogyasztó csoporttal rendelkezik, így ajánlattevő ajánlata 
nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; továbbá a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel mert nem pótolta a kizáró okok igazolásával kapcsolatosan nyilatkozatát a Kbt. 
56. § (1) bekezdés e), f) és i) pontja valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdése valamint a Kbt. 56. § (1) kc) pontja 
tekintetében, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
C) Ajánlattevő neve, székhelye: PResston Public Relations Kft. (1025 Budapest, Cimbalom u. 8.) ajánlattevő  
 
Indok: 
 
Ajánlattevő nem csatolta/nem nyilatkozott a 2. számú hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az 
ellentmondást a felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 

−−−− A „Médiaügynökség –indokolás, hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentések tisztázása” elnevezésű 
dokumentuma 6. oldalán lévő az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban 
kifejezve)” elnevezésű bírálati részszempont  „5.8.Index.hu” bírálati al-szempontjára adott 73 % tekintetében, 
a 9. oldalon lévő adatokkal összhangban nem mutatta be a „TCR kedvezmény”-t. 

−−−− A „Médiaügynökség –indokolás, hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentések tisztázása” elnevezésű 
dokumentuma 6. oldalán lévő az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban 
kifejezve)” elnevezésű bírálati részszempont  „5.5.ATV” bírálati al-szempontjára adott 80 %” tekintetében nem 
támasztotta alá objektív tényekkel az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat. 

−−−− A „Médiaügynökség –indokolás, hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentések tisztázása” elnevezésű 
dokumentuma 6. oldalán lévő az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban 
kifejezve)” elnevezésű bírálati részszempont  „5.6.HírTV” bírálati al-szempontjára adott 60 %” tekintetében 
nem támasztotta alá objektív tényekkel az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat. 

−−−− Nem csatolta az érdekelt Médium nyilatkozattételre jogosultja által kibocsátott iratot a csatolt e-mail-ekben 
foglaltakról, a kért médiavásárlási díjból adandó kedvezmények mértékével kapcsolatosan.   

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 2. számú hiánypótlást nem teljesítette, azonban az 1. sz. hiánypótlással 
kapcsolatosan adott választ, így azt a releváns információk tekintetében Ajánlatkérő figyelembe vette, mint az ajánlat 
része. 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § 
(2) bekezdés a) pontjára tekintettel, mert az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással 
összefüggésben, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokkal, valamint 
írásbeli indokoláskéréssel kapcsolatosan a 5.5., 5.6., 5.8., bírálati alszempontok tekintetében nem támasztotta alá 
objektív tényekkel az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, illetve nem 
csatolta az érdekelt Médium nyilatkozattételre jogosultja által kibocsátott iratot a csatolt e-mail-ekben foglaltakról, a 
kért médiavásárlási díjból adandó kedvezmények mértékével kapcsolatosan, így ajánlata nem fogadható el és nem 
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. 
 
D) Ajánlattevő neve, székhelye: PLANB-MEDIA Kft. (1012 Budapest, Nyúl u. 16.) ajánlattevő  
 
Indok: 
 
Ajánlattevő nem csatolta/nem nyilatkozott a hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az ellentmondást a 
felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 

−−−− „4. Kreatív szakember óradíja (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 6000 nettó HUF/óra + áfa 
vállalási díja tekintetében nem mutatta be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 
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−−−−  „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.10.Metropol.hu” bírálati al-szempontjára adott 45 % tekintetében nem mutatta be az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Ajánlata 6. oldalán lévő nyilatkozatai szerint közvetlen tulajdonosa van, aki Gy. G. Máté. Ajánlata 8. oldalán 
lévő nyilatkozatai szerint tényleges tulajdonosa nincs. Cégkivonata szerinti a „tagok adatai” című rovatban 1 
fő magánszemély (Gy. G. Máté) került megnevezésre. Ajánlattevő nem oldotta fel az ellentmondást. 

−−−− Ajánlata 22. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember - „account direktor” - rendelkezik-e a kért 5 év szakmai gyakorlattal. Ajánlattevő nem adott 
felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 24. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „senior szakember”-e. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 26. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „senior szakember”-e. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében, 
−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, 
−−−− Ajánlattevő nem csatolta az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.  
−−−− Ajánlata 15. oldalán csatolt – integrált kommunikációs tevékenységre irányuló – referencia munkáival 

kapcsolatosan nem jelölte meg, hogy a szerződést kötő másik fél hány fős szegmentált fogyasztó csoporttal 
rendelkezik.  

−−−− Ajánlatához nem csatolta a szerződés tervezet elválaszthatatlan részét képező mellékletek közül a 3. és 4. sz. 
mellékletét. 

−−−− Ajánlata 28. oldalán csatolt önéletrajz szerint a szakember tekintetében – annak bevonása esetére - nem 
csatolta a Green Eyes Media Kft. kötelezettségvállaló nyilatkozatát - eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának (M/2.) és az alkalmassági követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján. 

−−−− Arra az esetne, ha a C. Edit (Green Eyes Media Kft.) a teljesítésben ténylegesen közreműködik, nem nyújtotta 
be az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatát ennek megfelelően kitöltve.  

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § 
(2) bekezdés a) pontjára tekintettel, mert az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással 
összefüggésben, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokkal, valamint 
írásbeli indokoláskéréssel kapcsolatosan a 4. és 5.10. bírálati alszempontok tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, így ajánlata nem fogadható el és nem egyeztethető össze a gazdasági 
ésszerűséggel; valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, mert a műszaki-szakmai alkalmasság 
igazolása tekintetében ajánlata 22., 24., 26. oldalán csatolt önéletrajz tekintetében nem adott felvilágosítást,  ajánlata 
15. oldalán csatolt referencia munkáival kapcsolatosan nem jelölte meg, hogy a szerződést kötő másik fél hány fős 
szegmentált fogyasztó csoporttal rendelkezik, valamint ajánlata 28. oldalán csatolt önéletrajz szerint a szakember 
tekintetében – annak bevonása esetére - nem csatolta a Green Eyes Media Kft. kötelezettségvállaló nyilatkozatát - 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (M/2.) és az alkalmassági követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 
55. § (5) bekezdése alapján, illetve arra az esetne, ha a C. Edit (Green Eyes Media Kft.) a teljesítésben ténylegesen 
közreműködik, nem nyújtotta be az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatát ennek 
megfelelően kitöltve, így ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert nem csatolta az ajánlati 
felhívás „VI.3) További információk” pontjának 29. alpontjában meghatározottak szerint a szerződés tervezet 
elválaszthatatlan részét képező mellékletek közül a 3. és 4. számú mellékletet, és mert nem pótolta a kizáró okok 
igazolásával kapcsolatosan nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) f) és i) pontja valamint a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése valamint a Kbt. 56. § (1) kc) pontja tekintetében, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban 
és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
E) Ajánlattevő neve, székhelye: Miga Film Reklámügynökség Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 5. VIII/44.) 

ajánlattevő 
 
Ajánlatkérő korábbi – 2012. augusztus. 07– én hozott – döntése értelmében az ajánlatot érvénytelenné nyilvánította 
a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazta teljes körűen az 
értékelésre kerülő bírálati szempontokra tett ajánlatot, a 6. rész szempont tekintetében nem tett ajánlatot, így egyéb 
módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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Indok: 
 
Az ajánlati felhívásban „IV.2.1) Bírálati szempontok” az alábbiak szerint kerültek megjelölésre: 

„Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok  
1. 1. Account Director óradíja (nettó HUF/óra + ÁFA). Súlyszám 10 
2. 2. Senior PR szakember óradíja (nettó HUF/óra + ÁFA). Súlyszám 10 
3. 3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó HUF/óra + ÁFA). Súlyszám 20 
4. 4. Kreatív szakember óradíja (nettó HUF/óra + ÁFA). Súlyszám 20 
5. 5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve). Súlyszám 40 
6. 5.1. Napi Gazdaság. Súlyszám 5 
7. 5.2. Magyar Hírlap. Súlyszám 5 
8. 5.3. Metropol. Súlyszám 5 
9. 5.4. Helyi Téma. Súlyszám 5 
10. 5.5. ATV. Súlyszám 3 
11. 5.6. HírTV. Súlyszám 3 
12. 5.7. Inforádió. Súlyszám 2 
13. 5.8. Index.hu. Súlyszám 5 
14. 5.9. Portfolio.hu. Súlyszám 2 
15. 5.10. metropol.hu. Súlyszám 5 
16. 6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel való kommunikáció során a 
telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi (igen/nem). Súlyszám 1” 

 
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez dokumentációt készített, mely tartalmazott nyilatkozat mintákat is. Az 
ajánlattevők rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentáció 41-42. oldalán, a Nyilatkozat minták elnevezésű fejezet 
alatt szerepelt a Felolvasólap elnevezésű 1. sz. nyilatkozat minta, mely az alábbiakat tartalmazta az értékelési 
szempontok tekintetében: 
 

1. „Értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:          
 

7. Account Director óradíja  ………… nettó HUF/óra + áfa 
8. Senior PR szakember óradíja  ………… nettó HUF/óra + áfa 
9. Médiatervező/vásárló óradíja  ………… nettó HUF/óra + áfa 
10. Kreatív szakember óradíja  ………… nettó HUF/óra + áfa 
11. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság ……………… % 
5.2.Magyar Hírlap ……………… % 
5.3.Metropol ……………… % 
5.4.Helyi Téma ……………… % 
5.5.ATV  ……………… % 
5.6.HírTV  ……………… % 
5.7.Inforádió ……………… % 
5.8. Index.hu ……………… % 
5.9. Portfolio.hu ……………… % 
5.10. metropol.hu ……………… % 

12. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton 
megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is 
megküldi  

igen/nem” 

 
Ajánlatkérő FOTAV/11122-6/2012. iktatószámú kiegészítő tájékoztatásában az alábbiakról rendelkezett: 
 

„3.Kérdés:  
A média ártáblát ugyanolyan formátumban várják az ajánlattevőtől vagy használhatjuk a saját ártábla formánkat? 
(lásd: Útmutató az ajánlat megtételéhez 10. oldal 14.8 pont Bírálati szempontok) 
 
Válasz: 
A Kbt. 60. § (6) bekezdés értelmében az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat 
esetében a 62. § (3) bekezdés szerinti információkat, azaz az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
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valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján 
értékelésre kerülnek. Ajánlattevő saját felelősségre használhatja az Ajánlati Dokumentációban szereplő mintákon 
kívül saját mintáját.” 

 
Ajánlatkérő a Dokumentáció 15. oldalán rendelkezett az „Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke” elnevezésű pontjában, 
hogy melyek az ajánlathoz csatolandó dokumentumok. Ezen felsorolás 3. eleme volt a „Felolvasólap (Kbt. 62. § (3) 
bekezdése szerinti tartalommal) (1. sz. nyilatkozat minta)”. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor felolvasta, és jegyzőkönyvben rögzítve – mely jegyzőkönyvet minden ajánlattevő 
részére megküldött – megállapította, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat tekintetében az értékelési 
szempontok közül a „6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel való kommunikáció 
során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi” szempont tekintetében 
ajánlattevő nem jelölte meg  sem az „igen”, sem a „nem” választ az általa csatolt Felolvasólapon.  
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a Felolvasólap nem tartalmazta teljes körűen az értékelésre kerülő bírálati 
szempontokra tett ajánlatot.          
 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban az alábbiak szerint rendelkezett arról, hogy részajánlat nem tehető, és alternatív 
ajánlatot sem kér és nem fogad el: 
 

„II.1.8)Részek  
A beszerzés részekből áll: nem 
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk  
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem” 

 
Ajánlattevő ajánlata 30. oldalán nyilatkozott arról, hogy felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 
megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja, valamint hogy az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció tartalmát minden vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartja az egyértelmű 
ajánlattétel vonatkozásában, továbbá, hogy az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt 
feltételeknek megfelelően készítette el ajánlatát, és hogy az ajánlatunkban foglaltakon kívül egyéb igényt, követelést 
nem támasztunk az ajánlatkérővel szemben.  
 
Ajánlattevő nyilatkozott arról is, hogy Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget vállalja, tehát benyújtott 
ajánlatához kötve van. 
 
A Kbt. 60. § (1) bekezdés értelmében „Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi) … felhívásban, valamint 
a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.” 
 
A Kbt. 60. § (1) bekezdés értelmében „ Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.” 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 63. § (3) bekezdésben foglaltak szerint köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Tehát ajánlatkérő kötelessége, hogy az ajánlatok 
értékelése során szűrje ki az érvénytelen ajánlatokat, mert olyan ajánlatot nem bírálhat, és egyben nem szólíthat fel 
olyan ajánlattevőt hiánypótlásra, mely ajánlattevő ajánlatát előzetesen érvénytelenné kellett volna nyilvánítania. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor egyértelműen megállapította, hogy a Felolvasólapon a bírálati szempontok 
tekintetében hiányzó ajánlati elem van: „6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel 
való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi” szempont tekintetében 
ajánlattevő nem jelölte meg  sem az „igen”, sem a „nem” választ. 
 
Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlat sem a felolvasólapon, sem a többi oldalán 
nem tartalmazott arra vonatkozó információt, hogy „6.Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi”.  
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Mindezeknek megfelelően ajánlattevő ajánlata hiányos, nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban és 
a Kbt-ben (60. § (6) bekezdés; 62. § (3) bekezdés) meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata 30. oldalán tett 
nyilatkozata nem helyettesíti az ajánlattevő konkrét kötelezettségvállalását. Ajánlattevő nem adott teljes körűen az 
értékelésre kerülő bírálati szempontokra ajánlatot, mert a 6. rész szempont tekintetében nem tett ajánlatot.       
 
Ajánlatkérő megvizsgálta azt is, hogy a Kbt. hogyan rendelkezik a hiánypótlás és felvilágosítás kérése 
tekintetében. 
 
A Kbt. 67. § (1) bekezdés értelmében „Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni.” 
 
 A Kbt. 67. § (6) bekezdés kimondja, hogy „Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak 
olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat 
az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.”  
 
A Kbt. 67. § (7) bekezdés kimondja, hogy „A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 
a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat 
(a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.” 
 
A Kbt. 67. § (7) bekezdés kimondja, hogy „a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban 
előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) 
bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.” 
 
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Második részének 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, az eljárás során 
tárgyalásra nem kerül sor. Ajánlatkérő álláspontja szerint a benyújtott ajánlatok tekintetében értékelésre kerülő 
ajánlati elemek / értékelési szempontok hiánya azt jelenti, hogy ajánlattevő nem tett teljeskörű ajánlatot. A 6. rész 
szempont tekintetében ajánlattevő nem tett ajánlatot, mely hiányosság az ajánlat olyan hiányossága, mely nem 
minősül „nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának”, s mely hiba „az ajánlattevők közötti verseny 
eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.”   
 
Ajánlatkérő megvizsgálta jelen esettel kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntőbizottság és a Legfelsőbb Bíróság korábbi 
joggyakorlatát, melynek során a Döntőbizottság D.565/15/2009. határozatát, és a Legfelsőbb Bíróság 
Kvf.VI.39.287/2010/5. ítéletének tartamát is figyelembe vette. 
 
Ajánlattevő ajánlata a fent levezetett indokoknak megfelelően érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel, mert Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazta teljes körűen az értékelésre kerülő 
bírálati szempontokra tett ajánlatot, a 6. rész szempont tekintetében nem tett ajánlatot, így egyéb 
módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
 
F) Ajánlattevő neve, székhelye: Nexus Reklámügynökség Kft. (1172 Budapest, Robogó utca 70.) ajánlattevő 
 
Indok: 
 
Ajánlattevő nem csatolta/nem nyilatkozott a hiánypótlási felszólítás ellenére, illetve nem oldotta fel az ellentmondást a 
felvilágosítás keretében az alábbiak szerint: 

−−−− „3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 2500 nettó HUF/óra + 
áfa vállalási díja tekintetében nem mutatta be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.5.ATV” bírálati al-szempontjára adott 65% tekintetében nem mutatta be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Az „5.Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” elnevezésű bírálati 
részszempont  „5.10.Metropol.hu” bírálati al-szempontjára adott 55 % tekintetében nem mutatta be az 
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, 

−−−− Ajánlata 25. oldalán lévő nyilatkozatában foglalt referencia munkáival kapcsolatosan ajánlatérő számára nem 
derült ki kétséget kizáróan, hogy a szolgáltatás tárgya PR kommunikációs témakörben valósult-e meg. 
Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 
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−−−− Ajánlata 25. oldalán lévő nyilatkozatában foglalt referencia munkáival kapcsolatosan ajánlatérő számára nem 
derült ki kétséget kizáróan, hogy a szolgáltatás tárgya kommunikációs tanácsadás témakörben valósult-e 
meg. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 25. oldalán lévő nyilatkozatában foglalt referencia munkáival kapcsolatosan ajánlatérő számára nem 
derült ki kétséget kizáróan, hogy a szolgáltatás tárgya médiatervezés és vásárlás témakörben valósult-e meg. 
Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 27. oldalán lévő nyilatkozatában foglalt referencia munkáival kapcsolatosan ajánlatérő számára nem 
derült ki kétséget kizáróan, hogy a szolgáltatás tárgya kreatív szolgáltatás témakörben valósult-e meg. 
Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 27. oldalán lévő nyilatkozatában foglalt referencia munkáival kapcsolatosan ajánlatérő számára nem 
derült ki kétséget kizáróan, hogy a szolgáltatás tárgya integrált kommunikációs tevékenységre irányuló 
témakörben valósult-e meg. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 31. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „account direktor”-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 5 év szakmai gyakorlattal. 
Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 33. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „senior PR szakember”-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 5 év szakmai 
gyakorlattal. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 37. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki a szakember munkahelye, 
rendelkezik-e munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, a nevezett szakember ajánlattevő 
alkalmazottja vagy alvállalkozója-e. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 37. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „senior médiatervező/vásárló” szakember-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 3 év 
szakmai gyakorlattal. Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 37. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derült ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember mennyi év szakmai gyakorlattal rendelkezik, mert az önéletrajzában gépírással rögzített adatok 
szerinti gyakorlati évek száma eltér a 45. oldalon a lap aljára kézzel írt – de alá nem írt – nyilatkozattól. 
Ajánlattevő nem adott felvilágosítást ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében, 
−−−− Nem pótolta a hiányt a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, 
−−−− Ajánlata 27. oldalán csatolt – integrált kommunikációs tevékenységre irányuló – referencia munkáival 

kapcsolatosan nem jelölte meg, hogy a szerződést kötő másik fél hány fős szegmentált fogyasztó csoporttal 
rendelkezik. Ajánlattevő nem pótolta a hiányt. 

−−−− Ajánlata 33. oldalán csatolt önéletrajz szerint a szakember munkahelye a BIG FISH Internet-technológiai Kft. 
Arra tekintettel, hogy a BIG FISH Internet-technológiai Kft-t Sz. Csilla vonatkozásában az M/2. alkalmassági 
kritérium igazolása tekintetében igénybe kívánja venni, nem csatolta a BIG FISH Internet-technológiai Kft. 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát - eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (M/2.) és az alkalmassági 
követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.  

−−−− Arra az esetre, ha Sz. Csilla (BIG FISH Internet-technológiai Kft.) a teljesítésben ténylegesen  közreműködik, 
ajánlattevő nem nyújtotta be a Kbt. 40. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatát ennek megfelelően 
kitöltve. 

−−−− Ajánlata 43. oldalán csatolt önéletrajz szerint a szakember munkahelye a Twisted Tribe Ltd. Arra az esetre, ha 
a Twisted Tribe Ltd-t  S. András vonatkozásában az M/2. alkalmassági kritérium igazolása tekintetében 
igénybe kívánja venni, nem csatolta a Twisted Tribe Ltd. kötelezettségvállaló nyilatkozatát - eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának (M/2.) és az alkalmassági követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 55. § (5) 
bekezdése alapján. 

−−−− Arra az esetre, ha S. András (Twisted Tribe Ltd.) a teljesítésben ténylegesen  közreműködik, nem nyújtotta be 
ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatát (ajánlat 4-5. oldal) ennek megfelelően 
kitöltve.  

−−−− Ajánlata 43. oldalán csatolt önéletrajzban nevezett szakember tekintetében nem csatolta a végzettséget, 
képzettséget tanúsító iratokat.  

−−−− Ajánlatához nem csatolta a szerződés tervezet elválaszthatatlan részét képező mellékletek közül a 3. és 4. 
számú melléklet. 

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § 
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(2) bekezdés a) pontjára tekintettel, mert az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással 
összefüggésben, az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokkal, valamint 
írásbeli indokoláskéréssel kapcsolatosan a 3. és 5.5, 5.10. bírálati szempont és alszempontok tekintetében nem 
mutatta be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket, így ajánlata nem fogadható el és nem 
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel; és a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel, mert a 
műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében ajánlata 25. és 27. oldalain lévő nyilatkozatában foglalt 
referencia munkáival kapcsolatosan nem adott felvilágosítást, ajánlata 31., 33., 37., oldalán csatolt önéletrajz 
tekintetében nem adott felvilágosítást, ajánlata 27. oldalán csatolt – integrált kommunikációs tevékenységre irányuló 
– referencia munkáival kapcsolatosan nem jelölte meg, hogy a szerződést kötő másik fél hány fős szegmentált 
fogyasztó csoporttal rendelkezik, ajánlata 33. oldalán csatolt önéletrajz tekintetében nem nyilatkozott, hogy a BIG 
FISH Internet-technológiai Kft-t Sz. Csilla vonatkozásában az M/2. alkalmassági kritérium igazolása tekintetében 
igénybe kívánja-e venni, nem csatolta a BIG FISH Internet-technológiai Kft. kötelezettségvállaló nyilatkozatát - eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának (M/2.) és az alkalmassági követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 55. § (5) 
bekezdése alapján, továbbá arra az esetre, ha Sz. Csilla (BIG FISH Internet-technológiai Kft.) a teljesítésben 
ténylegesen közreműködik, ajánlattevő nem nyújtotta be a Kbt. 40. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatát 
ennek megfelelően kitöltve, ajánlata 43. oldalán csatolt önéletrajz szerint a szakember tekintetében, ha a Twisted 
Tribe Ltd-t  S. András vonatkozásában az M/2. alkalmassági kritérium igazolása tekintetében igénybe kívánja venni, 
nem csatolta a Twisted Tribe Ltd. kötelezettségvállaló nyilatkozatát - eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
(M/2.) és az alkalmassági követelménynek a megjelölésével - a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, illetve arra az 
esetre, ha S. András (Twisted Tribe Ltd.) a teljesítésben ténylegesen közreműködik, nem nyújtotta be ajánlattevő a 
Kbt. 40. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatát (ajánlat 4-5. oldal) ennek megfelelően kitöltve, ajánlata 43. 
oldalán csatolt önéletrajzban nevezett szakember tekintetében nem csatolta a végzettséget, képzettséget tanúsító 
iratokat, így ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek; továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert nem csatolta az ajánlati 
felhívás „VI.3) További információk” pontjának 29. alpontjában meghatározottak szerint a szerződés tervezet 
elválaszthatatlan részét képező mellékletek közül a 3. és 4. számú mellékletet, és nem hiány pótolta a kizáró okok 
igazolásával kapcsolatosan nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdése 
tekintetében, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő neve, címe: Newsbreakers Communications Szolgáltató Kft. (1025 Budapest, Kilátás utca 10.) és 
Sylva Reklámügynökség Kft. (1037 Budapest, Perényi köz 23.) közös ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 

7. Account Director óradíja  8.000,- nettó HUF/óra + áfa 
8. Senior PR szakember óradíja  6.000,- nettó HUF/óra + áfa 
9. Médiatervező/vásárló óradíja  5.000,- nettó HUF/óra + áfa 
10. Kreatív szakember óradíja  8.000,- nettó HUF/óra + áfa 
11. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság 39 % 
5.2.Magyar Hírlap 40,5 % 
5.3.Metropol 57,5 % 
5.4.Helyi Téma 53,3% 
5.5.ATV  57,5 % 
5.6.HírTV  23,5 % 
5.7.Inforádió 50 % 
5.8. Index.hu 49 % 
5.9. Portfolio.hu 54 % 
5.10. metropol.hu 66 % 

12. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel 
való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött 
küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
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ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
Ajánlattevő neve, címe: V.M.Komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 4.) és Bell 
and Partners Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (20 94 Nagykovácsi, Semmelweis. u. 19.) közös ajánlattevő 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 

1. Account Director óradíja  8000 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  8000 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  5000 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  6500 nettó HUF/óra + áfa 
5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság 42 % 
5.2.Magyar Hírlap 50 % 
5.3.Metropol 42 % 
5.4.Helyi Téma 51 % 
5.5.ATV  69 % 
5.6.HírTV  25 % 
5.7.Inforádió 35 % 
5.8. Index.hu 47 % 
5.9. Portfolio.hu 47 % 
5.10. metropol.hu 40 % 

6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel 
való kommunikáció során a telefaxon vagy postai úton megküldött 
küldeményeket egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi  

igen/nem 

 
A nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: grafikai tervezés és kivitelezés, 
médiatervezés és vásárlás, rendezvényszervezés, kríziskommunikáció, sajtó és médiafigyelés. 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: grafikai feladatok teljesítésére egy, 
minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű kreatív szakember. 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. augusztus 25. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. szeptember 03. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. augusztus 21. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. augusztus 24. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
21.* Az összegezés javításának indoka: - 
22.* Az összegezés javításának időpontja: - 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
24.* Egyéb információk: - 
 
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. 
 


