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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő 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 végrehajtásában: 
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 kommunikációs koncepciót, 
— 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 (PR kommunikáció): 
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 (marketingkommunikációs tanácsadás, szupervízió, általános 
kapcsolattartás): 
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 végrehajtása (szegmentált fogyasztói csoporttal rendelkező 
megrendelő számára, meghatározott fogyasztói csoport elérését célzó, integrált kommunikációs tevékenység; 
médiatervezés és vásárlás): 
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, 
— A felelősök meghatározását, 
— A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés mikéntjét. 
2.2 Az egyes kampányokhoz kapcsolódó kreatív anyagok elkészítése (kreatív szolgáltatás, grafikai feladatok 
ellátása): 
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 
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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. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy 
kampánykommunikációja során mind általános reklámot, mind társadalmi célú reklámot (TCR) is alkalmaz. 
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 57 000 000 HUF, azaz 
Ötvenhétmillió forint. A keretszerződés az aláírás napjától a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de 
legkésőbb a Keretszerződés aláírásától 2013. március 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), azaz gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve 
ésszerűtlen. 
Ajánlatkérő 240 000 fős szegmentált fogyasztói csoporttal rendelkező ajánlatkérő. 
 
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 a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Közzététel dátuma: 25/08/2012, iktatószám: 2012/S 163-271377 
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 megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  9 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
Ajánlattevő neve, címe: Miga Film Reklámügynökség Kft.  (1095 Budapest, Soroksári út 5. VIII/44) ajánlattevő  
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A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 

1. Account Director óradíja  2.250 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  2.450 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  1.950 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  1.590 nettó HUF/óra + áfa 
5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1.Napi Gazdaság 57 % 
5.2.Magyar Hírlap 59 % 
5.3.Metropol 75 % 
5.4.Helyi Téma 40 % 
5.5.ATV  30 % 
5.6.HírTV  73 % 
5.7.Inforádió 59,50 % 
5.8. Index.hu 59 % 
5.9. Portfolio.hu 60 % 
5.10. metropol.hu 65 % 

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 vagy nem1 

 
Az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással kapcsolatos indokolások, a megjelölt nem egyértelmű 
kijelentések tisztázásaképpen nyújtott felvilágosítások és a megjelölt hiányok pótlásának határidejének lejártáig 
Ajánlattevő benyújtotta anyagát.  
 
Az Értékelő Bizottság tagjai az ajánlattevő hiánypótlását/felvilágosítását/ár indokolását értékelte. Az Értékelő 
Bizottság tagjai által az értékelő lapokon jelölt további hiányosságokra és további felvilágosítás kérésekre, valamint a 
további aránytalanul alacsonynak ítélt árakra tekintettel, a bizottság tagjai kijelölték a közbeszerzési munkatársat a 
további felszólító levél összeállítására és megküldésére. 
 
Az aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatással kapcsolatos további indokolások, a megjelölt nem 
egyértelmű kijelentés tisztázásaképpen nyújtott felvilágosítások és a megjelölt hiányok pótlásának határidejének 
lejártáig, Ajánlattevő benyújtotta anyagát.  
 
Az Értékelő Bizottság tagjai az ajánlattevő hiánypótlását/felvilágosítását/ár indokolását értékelte, mellyel 
kapcsolatosan felvilágosítást kért Ajánlatkérő a NAPI Gazdaság Kiadó Kft-től. Ajánlatkérő kérte a médiumot, hogy 
szíveskedjenek összhangba hozni 2012. október 29-ai és 2012. október 30-ai nyilatkozatukat oly módon, hogy 
megjelölik, hogy mennyi % kedvezményt és – amennyiben valóban adtak, úgy – mennyi % ügynökségi jutalékot 
biztosítanak a Miga Film Reklámügynökség Kft. részére a FŐTÁV Zrt. „Integrált kommunikációs szolgáltatások, 
kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – II.” tárgyú közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatosan. 
 
A felvilágosításra felkért médium nyilatkozata szerint Ajánlattevő mennyiségi kedvezményben és ügynökségi 
jutalékban is részesült a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, mely kedvezmény mértékek összhangban 
voltak Ajánlattevő árindokolásában bemutatott adatokkal és igazolásokkal. 
 
Mindenben megfelelt a hiánypótlási/tájékoztatás kér ési/indokolás kérési felhívásoknak, így  ajánlata a z 
ajánlati felhívásnak és dokumentációnak mindenben m egfelelt. Ajánlattev ő által benyújtott indokolás és 
tájékoztatás elfogadható és összeegyeztethet ő volt a gazdasági ésszer űséggel.  Ajánlattev ő ajánlata érvényes 
és alkalmas, ajánlattev ő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt . 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):   

 

Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 

Az ajánlattevő neve: 

 
Miga Film  

Reklámügynökség Kft.  

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

                                                           
1 A megfelelő válasz aláhúzással jelölendő 
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súlyszámai is) súlyszám 
szorzata 

 1. Account Director óradíja  10 100 1000
 2. Senior PR szakember óradíja  10 100 1000
 3. Médiatervező/vásárló óradíja  20 100 2000
 4. Kreatív szakember óradíja  20 100 2000

 
5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, 

százalékban kifejezve 
40 

 5.1.Napi Gazdaság 5 100 500
 5.2.Magyar Hírlap 5 100 500
 5.3.Metropol 5 100 500
 5.4.Helyi Téma 5 100 500
 5.5.ATV  3 100 300
 5.6.HírTV  3 100 300
 5.7.Inforádió 2 100 200
 5.8. Index.hu 5 100 500
 5.9. Portfolio.hu 2 100 200
 5.10. metropol.hu 5 100 500

 

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  

1 100 100

 Összesen:   10100
 
 (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 legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása : 1-100 pont. 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot :  
 
Az ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, az alábbiak szerint: 
— az 1-5. 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. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 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 tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
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a) A-Z Produkció Kft.  (1061 Budapest Andrássy út 20. III. em 10.) ajánlattevő  
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő FOTAV/15845-10/2012. iktatószámú levelében a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért a beadott ajánlat vonatkozásában az 
Ajánlattevőtől, mivel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével az ajánlatok 
aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaznak, olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerülnek.  
 
Ajánlatkérő rögzítette, hogy a Kbt. csak az objektív alapú indokolás elfogadását teszi lehetővé, melyre tekintettel 
Ajánlattevőnek olyan részletes indokolást kell benyújtania, ami bemutatja a tényleges helyzetet, alkalmas annak 
alátámasztására, hogy az ajánlatkérő részéről megkérdőjelezett árelem valós, a szerződés a vállalt áron teljesíthető. 
Ajánlatkérő felhívta az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az indokolásnak objektív tényeken kell alapulnia. Tekintettel 
arra, hogy a Kbt. nem hárítja át ajánlatkérőre az igazolási, alátámasztási, bizonyítási terhet, az ajánlattevő 
magyarázatának konkrétnak kell lennie, ezért például az arra való általános hivatkozás, hogy az ajánlattevő a régi 
üzleti együttműködésre tekintettel a beszállítóitól jelentős kedvezményben részesül, nem tekinthető olyan 
igazolásnak, amely objektív módon bizonyítja a kért ellenszolgáltatás megalapozottságát. Ajánlatkérő álláspontja 
szerint a régi üzleti kapcsolat miatt elért árengedményre hivatkozás, konkrétumok közlése nélkül a választ szintén 
nem teszi megalapozottá, elfogadhatóvá.  
 
Ajánlattevő indokolása során utalt arra, hogy „több kommunikációs munkát is visz”, kapcsolatot „terveztünk kialakítani” 
a médiumokkal, mely utóbbit nem támasztott alá - a speciális kedvezmény tekintetében sem - olyan objektívnek 
tekinthető igazolással, irattal, mely az indokolást elfogadhatóvá tenné, amellett, hogy Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy különösen mely iratok becsatolását tekinti objektív igazolási módnak.  
 
Ajánlattevő nem vette figyelembe az ajánlati elem számszaki indokolása során a dokumentációban meghatározott 
szemléltető példát. Indokolásában a hivatkozott bírálati rész-szempont al-szempontja szerinti ajánlati elemét (a %-os 
kedvezményt) módosította (növelte) majd egy speciális kedvezménnyel „növelt” kedvezményként jelölte meg az 
eredeti ajánlatában a bírálati rész-szempont al-szempontjaként megadott ajánlati elemet.  
 
A Kbt. 83. § (7) bekezdése kimondja, hogy nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az 
ajánlattételi határidő lejártától kötve van.  
 
Ajánlattevő nyilatkozata szerint „más tenderekre, a médiumoktól kapott kedvezményeink egy részét a FŐTÁV részére 
kívánjuk átcsoportosítani” - az objektivitás követelményéből is következik, hogy az egyes költségtényezők nem 
csoportosíthatók át sem egy adott feladaton belül, sem nem számolhatók el harmadik személyekkel kötött más 
szerződések költségei között.  
 
Ajánlattev ő ajánlata nem fogadható el és nem egyeztethet ő össze a gazdasági ésszer űséggel. 
 
Ajánlatkérő fent hivatkozott iktatószámú levelében felszólította Ajánlattevőt, hogy ajánlata 41. és 43-44. oldalán csatolt 
önéletrajzban nevezett szakemberek tekintetében csatolja a végzettséget, képzettséget tanúsító iratokat.  

 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy 41. és 43-44. oldalán csatolt önéletrajzban nevezett szakemberek tekintetében 
Ajánlattevő főiskolai igazolást csatolt, mely nem felel meg végzettséget, képzettséget tanúsító iratnak. A 41. oldalán 
csatolt önéletrajzban nevezett szakemberek tekintetében csatolt főiskolai igazolás tartalma szerint a végzettséget, 
képzettséget tanúsító oklevél kiállításának feltétele a nyelvvizsga teljesítése („oklevél nem adható ki”), míg a 43-44. 
oldalán csatolt önéletrajzban nevezett szakemberek tekintetében csatolt főiskolai igazolás (nyelvvizsga hiány) azért 
nem felel meg végzettséget, képzettséget tanúsító iratnak, mert annak tartalma szerint végzettséget nem igazol. 
 
Ajánlatkérő M/2. pontban rögzített műszaki, szakmai alkalmassági feltételként írta elő, hogy az ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére többek között akkor alkalmas, ha legalább 4 fős felsőfokú végzettségű szakembergárdával. 
Ajánlattevő az alkalmassági feltételt nem teljesítette hiánypótlás keretében sem. A Kbt. 67. § (5) bekezdése kimondja, 
hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 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. 
 
Ajánlatkér ő megállapítja, hogy Ajánlattev ő nem igazolta teljes kör űen alkalmasságát az ajánlati felhívás III.2.3) 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjának M/2 al pontja tekintetében.  
 
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 : 
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−−−− a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel , mert Ajánlattevő aránytalanul alacsony árral kapcsolatos 
indokolása során arra utalt, hogy kapcsolatot „terveztünk kialakítani” a médiumokkal, mely utóbbit nem támasztott 
alá - a speciális kedvezmény tekintetében sem - olyan objektívnek tekinthető irattal, mely az indokolást 
elfogadhatóvá tenné, amellett, hogy Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy különösen mely iratok 
becsatolását tekinti objektív igazolási módnak. Ajánlattevő nyilatkozata szerint „más tenderekre, a médiumoktól 
kapott kedvezményeink egy részét a FŐTÁV részére kívánjuk átcsoportosítani” - az objektivitás követelményéből 
is következik, hogy az egyes költségtényezők nem csoportosíthatók át sem egy adott feladaton belül, sem nem 
számolhatók el harmadik személyekkel kötött más szerződések költségei között. Így ajánlata nem fogadható el 
és nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.  

−−−− Továbbá érvénytelen az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel , mert az ajánlati felhívás 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjának M/2 alpontjában alkalmassági feltételként előírt írt 4 fős 
felsőfokú végzettségű szakembergárdával nem rendelkezik, így ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.  

−−−− Valamint érvénytelen az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel , mert indokolásában a 
hivatkozott bírálati rész-szempont al-szempontja szerinti ajánlati elemét (a %-os kedvezményt) módosította 
(növelte) majd egy speciális kedvezménnyel „növelt” kedvezményként jelölte meg az eredeti ajánlatában a 
bírálati rész-szempont al-szempontjaként megadott ajánlati elemet, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
b) Hammer Advertising Reklámügynökség Kft . (1037, Budapest Farkastorki út 18.) ajánlattevő  
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő FOTAV/15845-10/2012. iktatószámú levelében a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért a beadott ajánlat vonatkozásában az 
Ajánlattevőtől, mivel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével az ajánlatok 
aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaznak, olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerülnek.  
 
Ajánlatkérő rögzítette, hogy a Kbt. csak az objektív alapú indokolás elfogadását teszi lehetővé, melyre tekintettel 
ajánlattevőnek olyan részletes indokolást kell benyújtania, ami bemutatja a tényleges helyzetet, alkalmas annak 
alátámasztására, hogy az ajánlatkérő részéről megkérdőjelezett árelem valós, a szerződés a vállalt áron teljesíthető. 
Ajánlatkérő felhívta az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az indokolásnak objektív tényeken kell alapulnia. Tekintettel 
arra, hogy a Kbt. nem hárítja át ajánlatkérőre az igazolási, alátámasztási, bizonyítási terhet, az ajánlattevő 
magyarázatának konkrétnak kell lennie, ezért például az arra való általános hivatkozás, hogy az ajánlattevő a régi 
üzleti együttműködésre tekintettel a beszállítóitól jelentős kedvezményben részesül, nem tekinthető olyan 
igazolásnak, amely objektív módon bizonyítja a kért ellenszolgáltatás megalapozottságát. Ajánlatkérő álláspontja 
szerint a régi üzleti kapcsolat miatt elért árengedményre hivatkozás, konkrétumok közlése nélkül a választ szintén 
nem teszi megalapozottá, elfogadhatóvá.  
 
Ajánlattevő indokolása során utalt arra, hogy „nagy gyakorlata” van, 12 éves tapasztalattal rendelkezik, azonban ennél 
részletesebb, kifejezetten a kért árelemekre vonatkozó szöveges indokolást nem csatolt. Ajánlattevő szöveges 
indokolása során helytelenül használta a kedvezmény és az ügyfélár kategóriákat, valamint számszaki indokolása 
nem vette figyelembe az ajánlati elem indokolása során a dokumentációban meghatározott szemléltető példát. 
 
Ajánlattev ő ajánlata nem fogadható el és nem egyeztethet ő össze a gazdasági ésszer űséggel. 
 
Ajánlatkérő fent hivatkozott iktatószámú levelében tájékoztatta Ajánlattevőt arról, hogy az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felszólított az ajánlattevőt (közös ajánlattétel 
esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-11. §-ai szerint 
igazolás becsatolására arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kérte, hogy pótolja a hiányt a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés f) és i) pontja tekintetében. (az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatát kell csatolnia ajánlatához).  
 
Ajánlattev ő a személyes helyzetére vonatkozó adatait (kizáró o kok hiányát) nem igazolta hiánypótlás 
keretében sem. A Kbt. 67. § (5) bekezdése kimondja, hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások 
során már nem pótolhatók. 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 , és az 
ajánlattev ő az eljárásból kizártnak min ősül : 
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−−−− a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel , mert Ajánlattevő aránytalanul alacsony árral kapcsolatos 
indokolása során arra utalt, hogy „nagy gyakorlata” van, 12 éves tapasztalattal rendelkezik, azonban ennél 
részletesebb, kifejezetten a kért árelemekre vonatkozó szöveges indokolást nem csatolt, így ajánlata nem 
fogadható el és nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.  

−−−− Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az Ajánlattevőt a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel , 
mert a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében nem igazolta az előírtaknak megfelelő módon a 
nevezett kizáró okok hiányát. 

 
c) I.M.G. Inter Media Group Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 6. ép. 2. em.) ajánlattevő 
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt. 67. § (1)–(9) bekezdései alapján, FOTAV/15845-9/2012. 
iktatószámú levelében felvilágosítást kért a nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében az Ajánlattevőtől.  
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 163-271377 iktatószámon megjelent ajánlati felhívás a IV.2.1) pontjában 
megjelölésre kerültek a tárgyi eljárás bírálati szempontjai, rész-szempontjai és alszempontjai, melyek közül az 5. 
bírálati rész-szempont: „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve. 
Súlyszám 40” volt, melynek további 10 al-szemponjta volt. Ajánlattevő a hivatkozott ajánlati felhívás megjelenését 
követően jelezte az eljáráson történő részvételi szándékát a dokumentáció ellenértékének befizetésével és annak 
megkérésével. Ajánlatkérő a dokumentációt dokumentáltan megküldte az ajánlattevő részére, ide értve az összes 
kiegészítő tájékoztatást is.  Ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 49. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, miszerint a 
megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció tartalmazta az ajánlat 
elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat 
részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A Kbt. 60. § kimondja, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek 
az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészítenie és benyújtania; valamint hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A dokumentáció rögzítette, hogy „Ajánlatkérő 
által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező (kivéve a felolvasólapot), azokat Ajánlattevő saját 
kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet.” A dokumentációban ajánlott 
igazolás- és nyilatkozatminták is szerepeltek, ide értve a felolvasólap mintát is, melyen megjelölésre kerültek az 
összességében legelőnyösebb ajánlat tekintetében azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, az ajánlati felhívással összhangban. 
 
Ajánlattételi határidőben a bontási esemény alkalmával felolvasásra kerültek az ajánlattevő ajánlatának 
felolvasólapjáról az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontjai, rész-szempontjai és alszempontjai 
az alábbiak szerint:  
 
1. Account Director óradíja  5 507 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 52 % 
5.2.Magyar Hírlap 52 % 
5.3.Metropol 45 % 
5.4.Helyi Téma 45 %  
5.5.ATV  90 % 
5.6.HírTV  50 % 
5.7.Inforádió 70 % 
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 vagy nem 

 
Ajánlata 20. oldalán lévő nyilatkozata tartalmazta többek között a Kbt. 60. § (3) bekezdése és a Kbt. 83. § (7) 
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bekezdés szerinti nyilatkozatát, miszerint a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentették, hogy a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelményt megismerték, megértették és azokat feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadják, 
nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt feltételek szerint, az ajánlatukban meghatározott 
ellenszolgáltatás ellenében teljesítik. Kijelentették, hogy ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát minden 
vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartják az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában, valamint hogy az 
ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítették el, az 
ajánlatunkban foglaltakon kívül egyéb igényt, követelést nem támasztanak az ajánlatkérővel szemben.  
Kinyilvánították tovább, hogy Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget vállalják. A Kbt. 83. § (7) bekezdése 
kimondja, hogy nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez 
(ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van. Az ajánlattevő kötöttsége azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattevő sem 
változtathatja meg az ajánlatában foglaltakat. Ajánlatkérő rögzítette, hogy az „5. Ügyfél ár a mindenkori 
médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” rész-szempont alatt az ügynökségi díjjal növelt „net net” 
árat érti a mindenkori listaárhoz viszonyítva százalékban kifejezve, tehát ajánlatkérő jelen eljárás során nem a 
médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértékét kívánta bírálni. 
 
A fentiekre tekintettel Ajánlatában foglalt 5. rész -szempont „Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény 
mértéke (százalékban kifejezve)” értelmében a felol vasólapon írtakkal ellentétben az 5. rész-szempont 
alszempontjai tekintetében kedvezmény %-okat ajánlo tt meg ügyfél ár %-ok helyett.  
 
Ajánlatkérő kérte Ajánlattevőt, hogy a Kbt. rendelkezési, az ajánlati felhívás és dokumentációban foglalt 
követelmények valamint a fentiek figyelembe vételével hozza összhangba ajánlatát a felhívás tartalmával. 
Ajánlattev ő az előírt határid őre nem nyújtott felvilágosítást.  
 
A Kbt. 67. § (5) bekezdése kimondja, hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. 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. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel , mert az Ajánlatában foglalt 5. rész-szempont „Médiavásárlási díjból adandó 
kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” értelmében az 5. rész-szempont alszempontjai tekintetében 
kedvezmény %-okat ajánlott meg a felhívás szerinti „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, 
százalékban kifejezve” bírálati rész-szempontban írtak helyett, ajánlata megadásához nem a kötelezően használandó 
felolvasólapot használta, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
d) PResston Public Relations Kft . (1025 Budapest, Cimbalom u. 8.) ajánlattevő 
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban rögzítette a bírálati szempontokat, melyek közül az 5. rész-szempont „Ügyfél ár a 
mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” volt. 
 
Ajánlatkérő FOTAV/15845-4/2012. iktatószámú kiegészítő tájékoztatásában rögzítette, hogy az „5. Ügyfél ár a 
mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” bírálati alszempont és részszempontjai 
tekintetében ajánlattevők a százalékokat kereskedelmi típusú hirdetésre adják meg. Ugyanitt Ajánlatkérő rögzítette, 
hogy „PR, CSR, értékesítés-támogatás, lobbi, termék-kommunikáció” kommunikáció-típusokat tervez megvalósítani. 
 
Az összes ajánlattevő részére szóló, FOTAV/15845-10/2012. iktatószámú aránytalanul alacsony árral kapcsolatos 
indokoláskérés, felvilágosítás kérés, hiánypótlásra felszólítás tárgyú levelében Ajánlatkérő többek között rögzítette, 
hogy társadalmi célú, és kereskedelmi célú reklámon (ami magába foglalja a PR, imázs stb. típusú reklámokat), kívül 
nem kíván több kedvezmény-kategóriát megkülönböztetni…” tekintetében sem nyilvánított ki egyebet az ajánlati 
felhívásban és dokumentációban valamint a kiegészítő tájékoztatások során. 
 
Ajánlatkérőnek az értékelési időszakban tudomása jutott arról, hogy az MTG Metro Gratis Kft. Metropol napilap esetén 
kereskedelmi hirdetésre 20% kedvezményt, TCR hirdetésre 30% kedvezményt, PR hirdetésre 50% kedvezményt 
biztosított a tárgyi közbeszerzési eljárásban résztvevő és ajánlatot kérő ügynökségek számára. 
 
Ajánlattevő ajánlatához csatolta az MTG Metro Gratis Kft. nyilatkozatát, miszerint a tárgyi pályázathoz Ajánlattevő 
számára a hirdetési felületei vonatkozásában a mindenkori médiavásárlás listaárhoz viszonyítva 50% PR 
kedvezményt és 15% ügynökségi jutalékot biztosít. 
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Ajánlattevő árindokolása során nyilatkozott arról, hogy: 
−−−− a médiumtól kért ajánlat során figyelembe vette, hogy a közbeszerzési eljárásban az ajánlatot kereskedelmi 

típusú hirdetésre szükséges megadni, valamint  hogy 
−−−− tudomása van arról, hogy Ajánlatkérő, a társadalmi és kereskedelmi célú reklámon (ami magában foglalja a PR, 

imázs, stb. típusú reklámokat) kívül nem kíván több kedvezmény kategóriát megkülönböztetni és rögzítette, hogy 
−−−− a PR hirdetés kereskedelmi típusú hirdetésként megfelel a kritériumnak, melyet egy szakirodalmi idézettel kívánt 

alátámasztania következők szerint: „Az úgynevezett „pr-cikk" a hazai gyakorlatban egyfajta jelenség, amelyet bár 
így neveznek, azok valójában a fizetett közlemények, a hirdetések kategóriájába tartoznak. A lapokban megjelent 
cikkek az objektivitást sugallják, még akkor is ha az olvasó tudja, hogy egy-egy ilyen cikk az újságíró szubjektív 
véleményét tükrözi. A fizetett közleményeket jellegétől függetlenül - valamennyi újságban, rádiókban és a 
televíziókban - a jövőben a hirdetésekhez hasonlóan megkülönböztető jelzéssel (Kerettel, eltérő tördelési 
móddal, zárójelbe tett „x" -szel) kell ellátni. (Egyértelmű jelzés lehet például: „reklámriport", „fizetett közlemény", 
„hirdetés" szavak használata is)."  

 
Ajánlatkérő 2012. november 06-án írásban megkereste ismét az MTG Metro Gratis Kft-t azzal, hogy „2012. október 
05-én kiadott nyilatkozatukban foglaltakat, miszerint „a tárgyi pályázathoz a PResston Public Relations Kft. számára a 
hirdetési felületeink vonatkozásában a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva 50% PR kedvezményt és 
15% ügynökségi jutalékot biztosítok” hogyan kell értelmezni? A megjelölt %-os kedvezmény az összes kereskedelmi 
típusú reklám hirdetésre vonatkozik, vagy abból csakis azokra, amelyek 100%-ban PR típusúak, vagyis a PR cikk 
szöveges hirdetéseire?” 
 
Az MTG Metro Gratis Kft. nyilatkozata szerint „… Ez a kedvezmény (mint azt 2012.október 16.-án kelt levelünkben 
írtuk) csak és kizárólag a 100%-ban PR típusú megjelenésekre vonatkozik, és a mindenkori listaárhoz viszonyítva 
számolandó.” 
 
Ajánlatkérő a fentiekből kiindulva nem vitatja, hogy a „PR hirdetés” kereskedelmi típusú hirdetés, azonban rögzíti, 
hogy az ajánlatot nem csak „PR hirdetésre”-re kellett megadni, hanem az ajánlati felhívásban, ajánlati 
dokumentációban, kiegészítő tájékoztatásokban meghatározottak szerint, valamint az aránytalanul alacsony árral 
kapcsolatos indokoláskérés, felvilágosítás kérés, hiánypótlásra felszólítás tárgyú levelében lévő iránymutatások 
szerint, azaz „kereskedelmi típusú hirdetés” –re. Ajánlatkérő témában szerzett eddigi tapasztalata és legjobb 
tudomása szerint a „kereskedelmi típusú hirdetés” kategória nagyobb halmazt alkot, mint csupán a „PR hirdetés” 
kategóriája, melyre a fent idézettek szerint FOTAV/15845-4/2012. iktatószámú kiegészítő tájékoztatásában is utalt. 
Ajánlatkérő nem csupán 100%-ban PR típusú megjelenésekre kért ajánlatot. 
 
Ajánlattevő az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű 
bírálati részszempont „5.3. Metropol” bírálati al-szempontjára adott 43,35% áreleme tekintetében 50% PR 
kedvezményt és 15% ügynökségi jutalékot realizált, mely ajánlati elem 100%-ban csakis a „PR hirdetés” kategóriára 
terjed ki.   
 
A Kbt. 60. § kimondja, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania; valamint hogy az 
ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
Ajánlata 16. oldalán lévő nyilatkozata tartalmazta többek között a Kbt. 60. § (3) bekezdése és 83. § (7) bekezdés 
szerinti nyilatkozatát. Ajánlattevő kijelentette, hogy ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát minden 
vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartják az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában, valamint hogy az 
ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítették el, az 
ajánlatunkban foglaltakon kívül egyéb igényt, követelést nem támasztanak az ajánlatkérővel szemben.  
Kinyilvánították tovább, hogy Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget vállalják. A Kbt. 83. § (7) bekezdése 
kimondja, hogy nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez 
(ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van.  
 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy Ajánlattevő nem adott teljeskörű ajánlatot a hivatkozott bírálati rész-szempont nevezett 
al-szempontja tekintetében előírt „kereskedelmi típusú hirdetés”-re, így ajánlata nem felel meg ajánlati felhívásban és 
a dokumentációban (melynek része Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatása is) valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattev őt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § 
(1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert  az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, 
százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati részszempont „5.3. Metropol” bírálati al-szempontjára adott 43,3 5% 
áreleme tekintetében nem adott teljeskör ű ajánlatot a hivatkozott bírálati rész-szempont nev ezett al-



10 

szempontja tekintetében el őírt „kereskedelmi típusú hirdetés”-re, így egyéb mó don nem felelt meg az ajánlati, 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogsza bályokban meghatározott feltételeknek. 
 
e) Keiok Kft.  (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) és Har Meron Hungary Kft.  (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) 

közös ajánlattevő 
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő FOTAV/15845-10/2012. iktatószámú levelében a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért a beadott ajánlat vonatkozásában az 
Ajánlattevőtől, mivel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével az ajánlatok 
aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaznak, olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerülnek.  
 
Ajánlatkérő kérte az Ajánlattevőt, hogy a: 
−−−− „3. Médiatervező/vásárló óradíja (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 4000 nettó HUF/óra + áfa 

vállalási díja tekintetében mutassa be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket 
−−−− Az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 

részszempont „5.2. Magyar hírlap” bírálati al-szempontjára adott 20,35% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket 

−−−− Az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.3. Metropol” bírálati al-szempontjára adott 38,05% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket 

−−−− Az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.5. ATV” bírálati al-szempontjára adott 29,2% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket 

−−−− Az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.7. Inforádió” bírálati al-szempontjára adott 20,35% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket 

−−−− Az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.9. Portfolio.hu” bírálati al-szempontjára adott 29,02% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket 

−−−− Az „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.10. metropol.hu” bírálati al-szempontjára adott 29,02% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket 

 
Ajánlattev ő az előírt határid őre nem nyújtott az értékelés szempontjából lényeges  ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást. 
 
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. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel , mert az előírt határidőre nem nyújtott az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Ajánlatkérő fent hivatkozott iktatószámú levelében felszólította Ajánlattevőt felvilágosítás kérés és hiánypótlásra 
történő felszólítás keretében az alábbiakra: 
−−−− Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, 

akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlattevő 
(közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kr.) 2-11. §-ai szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kérjük pótolja a hiányt a Kbt. 
56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében. (az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatát kell csatolnia ajánlatához) 

−−−− Ajánlata 13. oldalán lévő nyilatkozata szerint 2 fő természetes személy közvetlen tulajdonosa van, ajánlata 
következő oldalán a tényleges tulajdonosokról azonban nem nyilatkozott. (Cégkivonata szerint 2 fő természetes 
személy tagja van.) Kérjük pótolja a hiányt. 

−−−− Ajánlata 15. oldalán lévő nyilatkozata szerint 2 fő természetes személy közvetlen tulajdonosa van, ajánlata 
következő oldalán a tényleges tulajdonosokról azonban nem nyilatkozott. (Cégkivonata szerint 2 fő természetes 
személy tagja van.) Kérjük pótolja a hiányt. 
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−−−− A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrizte és 
megállapította, hogy a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, ezért kérjük, hogy csatolja a Har 
Meron Hungary Kft.  az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást, a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § d) pont 
értelmében. 

−−−− Kérjük, hogy csatolja a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az adatokat, iratokat az M/1. pont 
tekintetében. 

−−−− Kérjük, hogy csatolja a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az adatokat, iratokat az M/2. pont 
tekintetében. 

−−−− Ajánlata 35. oldalán kezdődő szerződéstervezet tekintetében kérjük, hogy azt változtatás nélkül, az ajánlattevő 
adataival és ajánlatával kitöltve, de aláírás nélkül csatolja. (lásd 18.1. pont kitöltése) 

−−−− Ajánlatához nem csatolta a szerződés tervezet elválaszthatatlan részét képező mellékleteket (3. számú melléklet: 
Teljesítésigazolás minta, 4. számú melléklet: Irat átadás-átvételi jegyzőkönyv minta 5. számú melléklet (adott 
esetben): A külföldi adóilletőségű Vállalkozó által csatolt meghatalmazás, miszerint az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.)  Kérjük pótolja a hiányt. 

−−−− Ajánlatkérő tájékoztatta Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert 
működtet (minőségpolitika megtalálható a www.fotav.hu honlapon), melyben a minőségpolitikai célok 
megvalósításában való közreműködést a partnereitől is elvárja. E körben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
nyerteseként szerződést kötő ajánlattevőtől elvárja, hogy a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges 
panaszokat azonnal kivizsgálja és a szükséges intézkedések megtételét vállalja és erre vonatkozóan az 
ajánlatban nyilatkozzon. Kérjük, hogy csatolja a nyilatkozatot a Har Meron Hungary Kft.    

−−−− Kérjük, hogy csatolja üzleti titokról szóló nyilatkozatát a Har Meron Hungary Kft. (nemleges nyilatkozat is 
szükséges). 

 
Ajánlattev ő az előírt határid őre nem nyújtott felvilágosítást és nem pótolta az e lőírt hiányokat. 
 
A Kbt. 67. § (5) bekezdése kimondja, hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. 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 , és az 
ajánlattev ő az eljárásból kizártnak min ősül : 
−−−− a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel , mert az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság pontjának M/1 és M/2 alpontjában meghatározott alkalmassági feltételként előírtakat nem igazolta, 
így ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.  

−−−− a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel , mert nem csatolta az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
meghatározottak szerint hiánypótlás keretében a szerződés tervezetet változtatás nélkül, az ajánlattevő adataival 
és ajánlatával kitöltve, nem csatolta annak mellékleteit, nem csatolta nyilatkozatát az teljesítéssel kapcsolatosan 
felmerülő esetleges panaszok kivizsgálásával kapcsolatosan, valamint nem csatolta üzleti titokról szóló 
nyilatkozatát, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

−−−− Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az Ajánlattevőt a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel , 
mert a Kbt. 56. § (1) bekezdés e), f), i) és kc) pontja tekintetében nem igazolta az előírtaknak megfelelő módon a 
nevezett kizáró okok hiányát. 

 
f) Newsbreakers Communications Szolgáltató Kft.  (1025 Budapest, Kilátás u. 10.) és Sylva Kft.  (1037 

Budapest, Perényi köz 23.) közös ajánlattevő 
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt. 67. § (1)–(9) bekezdései alapján, FOTAV/15845-9/2012. 
iktatószámú levelében felvilágosítást kért a nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében az Ajánlattevőtől.  
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 163-271377 iktatószámon megjelent ajánlati felhívás a IV.2.1) pontjában 
megjelölésre kerültek a tárgyi eljárás bírálati szempontjai, rész-szempontjai és alszempontjai, melyek közül az 5. 
bírálati rész-szempont: „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve. 
Súlyszám 40” volt, melynek további 10 al-szemponjta volt. Ajánlattevő a hivatkozott ajánlati felhívás megjelenését 
követően jelezte az eljáráson történő részvételi szándékát a dokumentáció ellenértékének befizetésével és annak 
megkérésével. Ajánlatkérő a dokumentációt dokumentáltan megküldte az ajánlattevő részére, ide értve az összes 
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kiegészítő tájékoztatást is.  Ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 49. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, miszerint a 
megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció tartalmazta az ajánlat 
elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat 
részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A Kbt. 60. § kimondja, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek 
az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészítenie és benyújtania; valamint hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A dokumentáció rögzítette, hogy „Ajánlatkérő 
által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező (kivéve a felolvasólapot), azokat Ajánlattevő saját 
kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet.” A dokumentációban ajánlott 
igazolás- és nyilatkozatminták is szerepeltek, ide értve a felolvasólap mintát is, melyen megjelölésre kerültek az 
összességében legelőnyösebb ajánlat tekintetében azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, az ajánlati felhívással összhangban. 
 
Ajánlattételi határidőben a bontási esemény alkalmával felolvasásra kerültek az ajánlattevő ajánlatának 
felolvasólapjáról az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontjai, rész-szempontjai és alszempontjai 
az alábbiak szerint:  
 
1. Account Director óradíja  3400 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  3200 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  1685 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  1685 nettó HUF/óra + áfa 
5. Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)  

5.1.Napi Gazdaság 40,4 % 
5.2.Magyar Hírlap 36,24 % 
5.3.Metropol 40,4 % 
5.4.Helyi Téma 57,4 % 
5.5.ATV  74,49 % 
5.6.HírTV  27,74 % 
5.7.Inforádió 31,9 % 
5.8. Index.hu 48,9 % 
5.9. Portfolio.hu 48,9 % 
5.10. metropol.hu 39,99 % 

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 vagy nem 

 
Ajánlata 13. oldalán lévő nyilatkozata tartalmazta többek között a Kbt. 60. § (3) bekezdése és a Kbt. 83. § (7) 
bekezdés szerinti nyilatkozatát, miszerint a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentették, hogy a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelményt megismerték, megértették és azokat feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadják, 
nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt feltételek szerint, az ajánlatukban meghatározott 
ellenszolgáltatás ellenében teljesítik. Kijelentették, hogy ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát minden 
vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartják az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában, valamint hogy az 
ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítették el, az 
ajánlatunkban foglaltakon kívül egyéb igényt, követelést nem támasztanak az ajánlatkérővel szemben.  
Kinyilvánították tovább, hogy Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget vállalják. A Kbt. 83. § (7) bekezdése 
kimondja, hogy nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez 
(ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van. Az ajánlattevő kötöttsége azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattevő sem 
változtathatja meg az ajánlatában foglaltakat. Ajánlatkérő rögzítette, hogy az „5. Ügyfél ár a mindenkori 
médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” rész-szempont alatt az ügynökségi díjjal növelt „net net” 
árat érti a mindenkori listaárhoz viszonyítva százalékban kifejezve, tehát ajánlatkérő jelen eljárás során nem a 
médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértékét kívánta bírálni. 
 
A fentiekre tekintettel Ajánlatában foglalt 5. rész-szempont „Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértéke 
(százalékban kifejezve)” értelmében a felolvasólapon írtakkal ellentétben az 5. rész-szempont alszempontjai 
tekintetében kedvezmény %-okat ajánlott meg ügyfél ár %-ok helyett. Ajánlatkérő kérte Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 
rendelkezési, az ajánlati felhívás és dokumentációban foglalt követelmények valamint a fentiek figyelembe vételével 
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hozza összhangba ajánlatát a felhívás tartalmával. 
 
Ajánlattevő határidőre benyújtotta indokolását. Ajánlatkér ő a felvilágosításban adott válasz értelmezése után 
továbbra is azt állapította meg, hogy az Ajánlatába n foglalt 5. rész-szempont „Médiavásárlási díjból a dandó 
kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” értelmé ben a felolvasólapon írtakkal ellentétben az 5. rés z-
szempont alszempontjai tekintetében kedvezmény %-ok at ajánlott meg ügyfél ár %-ok helyett.  
  
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. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel , mert az Ajánlatában foglalt 5. rész-szempont „Médiavásárlási díjból adandó 
kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” értelmében az 5. rész-szempont alszempontjai tekintetében 
kedvezmény %-okat ajánlott meg a felhívás szerinti „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, 
százalékban kifejezve” bírálati rész-szempontban írtak helyett, ajánlata megadásához nem a kötelezően használandó 
felolvasólapot használta, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
g) Goldenvision Kft.  (3300 Eger, Szálloda u. 4. fszt. 2.) és Mindshare Médiaügynökség Kft.  (1123 Budapest, 

Alkotás utca 53\B) közös ajánlattevő 
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő FOTAV/15845-10/2012. iktatószámú levelében a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért a beadott ajánlat vonatkozásában az 
Ajánlattevőtől, mivel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével az ajánlatok 
aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaznak, olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerülnek.  
 
Ajánlatkérő kérte az Ajánlattevőt, hogy a: 
−−−− „2. Senior PR szakember óradíja (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 5000 nettó HUF/óra + áfa 

vállalási díja tekintetében mutassa be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 
−−−− 3. Médiatervező/vásárló óradíja  (nettó HUF/óra + áfa)” bírálati részszempontra adott 0 nettó HUF/óra + áfa 

vállalási díja tekintetében mutassa be az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 
−−−− „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 

részszempont „5.2. Magyar hírlap” bírálati al-szempontjára adott 57,57% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 

−−−− „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.3. Metropol” bírálati al-szempontjára adott 58,01% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 

−−−− „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.5. ATV” bírálati al-szempontjára adott 15,75% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 

−−−− „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.9. Portfolio.hu” bírálati al-szempontjára adott 35,70% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 

−−−− „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” elnevezésű bírálati 
részszempont „5.10. metropol.hu” bírálati al-szempontjára adott 35,70% tekintetében mutassa be az értékelés 
szempontjából lényeges ajánlati elemeket. 

 
Ajánlattev ő az előírt határid őre nem nyújtott az értékelés szempontjából lényeges  ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást. 
 
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. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel , mert az előírt határidőre nem nyújtott az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Ajánlatkérő fent hivatkozott iktatószámú levelében felszólította Ajánlattevőt felvilágosítás kérés és hiánypótlásra 
történő felszólítás keretében az alábbiakra: 
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−−−− Ajánlata 21. oldalán lévő nyilatkozata szerint 2 fő természetes személy tényleges tulajdonosa van, azonban 
ajánlata 22. oldalán nem töltötte ki a tényleges tulajdonosok rovatot, cégkivonata szerint pedig (ajánlata 21. 
oldalán szereplő nyilatkozatával összhangban) 2 fő természetes személy tagja van. Kérjük oldja fel az 
ellentmondást. 

−−−− Ajánlata 132. oldalán szereplő aláírt nyilatkozatát csak külföldi adóilletőség esetén kell kitöltve csatolni. Kérjük 
felvilágosítását azzal kapcsolatosan, hogy cége külföldi adóilletőségű-e. 

−−−− Ajánlata 100. oldalán csatolt önéletrajzból ajánlatkérő számára nem derül ki kétséget kizáróan, hogy a 
szakember „account direktor”-e illetve ezen a szakterületen rendelkezik-e a kért 5 év szakmai gyakorlattal? 
Kérjük felvilágosításukat ezzel kapcsolatosan. 

−−−− Ajánlata 102. 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 csatolta a teljes ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf; 
tif). Kérjük pótolja a hiányt. 

−−−− Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlattevő 
(közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kr.) 2-11. §-ai szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kérjük pótolja a hiányt a Kbt. 
56. § (1) bekezdés f) és i) pontja tekintetében. (az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatát kell csatolnia ajánlatához)  

−−−− Ajánlata 23-24. oldalán lévő nyilatkozata tekintetében kérjük, hogy a Pertners Holding Reklámügynökség Kft. 
székhelyét pontosítsa a cégkivonatnak megfelelően.  

−−−− Ajánlata 23-24. oldalán lévő nyilatkozata szerint 2 jogi személy - és nem természetes személy - tényleges 
tulajdonosa van. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosokról kérjük, hogy nyújtsa be 
nyilatkozatát.  

−−−− Ajánlata 101. oldalán nevezett szakember tekintetében kérjük, hogy csatolja a végzettséget, képzettséget 
tanúsító iratokat.  

−−−− Ajánlata 101. oldalán nevezett szakember tekintetében kérjük, hogy csatolja a szakember által saját kezűleg 
aláírt önéletrajzot. 

−−−− Ajánlata 102. oldalán csatolt önéletrajz nincs saját kezűleg aláírva a szakember által. kérjük, pótolja a hiányt. 
 

Ajánlattev ő az előírt határid őre nem nyújtott felvilágosítást és nem pótolta az e lőírt hiányokat. 
 
A Kbt. 67. § (5) bekezdése kimondja, hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. 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 , az ajánlattev ő 
az eljárásból kizártnak min ősül:  
−−−− a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel , mert az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság pontjának M/2 alpontjában alkalmassági feltételként előírtak szerinti szakembergárdával nem 
rendelkezik, így ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek.  

−−−− Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az Ajánlattevőt a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel , 
mert a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) és f) valamint i) pontja tekintetében nem igazolta az előírtaknak megfelelő 
módon a nevezett kizáró okok hiányát. 

 
h) V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft.  (1136 Budapest, Pannónia u. 4.) és Bell and Partners 

Kereskedelmi Szolgáltató kft . (2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19.) közös ajánlattevő 
 
Indokolás:  
 
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt. 67. § (1)–(9) bekezdései alapján, FOTAV/15845-9/2012. 
iktatószámú levelében felvilágosítást kért a nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében az Ajánlattevőtől.  
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 163-271377 iktatószámon megjelent ajánlati felhívás a IV.2.1) pontjában 
megjelölésre kerültek a tárgyi eljárás bírálati szempontjai, rész-szempontjai és alszempontjai, melyek közül az 5. 
bírálati rész-szempont: „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve. 
Súlyszám 40” volt, melynek további 10 al-szemponjta volt. Ajánlattevő a hivatkozott ajánlati felhívás megjelenését 
követően jelezte az eljáráson történő részvételi szándékát a dokumentáció ellenértékének befizetésével és annak 
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megkérésével. Ajánlatkérő a dokumentációt dokumentáltan megküldte az ajánlattevő részére, ide értve az összes 
kiegészítő tájékoztatást is.  Ajánlatkérő eleget tett a Kbt. 49. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, miszerint a 
megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció tartalmazta az ajánlat 
elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat 
részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A Kbt. 60. § kimondja, hogy az ajánlatot az ajánlattevőnek 
az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészítenie és benyújtania; valamint hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amely feltünteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A dokumentáció rögzítette, hogy „Ajánlatkérő 
által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező (kivéve a felolvasólapot), azokat Ajánlattevő saját 
kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet.” A dokumentációban ajánlott 
igazolás- és nyilatkozatminták is szerepeltek, ide értve a felolvasólap mintát is, melyen megjelölésre kerültek az 
összességében legelőnyösebb ajánlat tekintetében azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, az ajánlati felhívással összhangban. 
 
Ajánlattételi határidőben a bontási esemény alkalmával felolvasásra kerültek az ajánlattevő ajánlatának 
felolvasólapjáról az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontjai, rész-szempontjai és alszempontjai 
az alábbiak szerint:  
 
1. Account Director óradíja  7900 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  7900 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  4900 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  6400 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 53 % 
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 vagy nem 

 
Ajánlata 12. oldalán lévő nyilatkozata tartalmazta többek között a Kbt. 60. § (3) bekezdése és a Kbt. 83. § (7) 
bekezdés szerinti nyilatkozatát, miszerint a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentették, hogy a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelményt megismerték, megértették és azokat feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadják, 
nyertességünk esetén a szerződést az abban foglalt feltételek szerint, az ajánlatukban meghatározott 
ellenszolgáltatás ellenében teljesítik. Kijelentették, hogy ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát minden 
vonatkozásban kielégítőnek és megfelelőnek tartják az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában, valamint hogy az 
ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítették el, az 
ajánlatunkban foglaltakon kívül egyéb igényt, követelést nem támasztanak az ajánlatkérővel szemben.  
Kinyilvánították tovább, hogy Kbt. 83. § (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget vállalják. A Kbt. 83. § (7) bekezdése 
kimondja, hogy nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez 
(ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától 
kötve van. Az ajánlattevő kötöttsége azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattevő sem 
változtathatja meg az ajánlatában foglaltakat. Ajánlatkérő rögzítette, hogy az „5. Ügyfél ár a mindenkori 
médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve” rész-szempont alatt az ügynökségi díjjal növelt „net net” 
árat érti a mindenkori listaárhoz viszonyítva százalékban kifejezve, tehát ajánlatkérő jelen eljárás során nem a 
médiavásárlási díjból adandó kedvezmény mértékét kívánta bírálni. 
 
A fentiekre tekintettel Ajánlatában foglalt 5. rész -szempont „Médiavásárlási díjból adandó kedvezmény 
mértéke (százalékban kifejezve)” értelmében a felol vasólapon írtakkal ellentétben az 5. rész-szempont 
alszempontjai tekintetében kedvezmény %-okat ajánlo tt meg ügyfél ár %-ok helyett.  
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Ajánlatkérő kérte Ajánlattevőt, hogy a Kbt. rendelkezési, az ajánlati felhívás és dokumentációban foglalt 
követelmények valamint a fentiek figyelembe vételével hozza összhangba ajánlatát a felhívás tartalmával. 
Ajánlattev ő az előírt határid őre nem nyújtott felvilágosítást.  
 
A Kbt. 67. § (5) bekezdése kimondja, hogy a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. 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. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel , mert az Ajánlatában foglalt 5. rész-szempont „Médiavásárlási díjból adandó 
kedvezmény mértéke (százalékban kifejezve)” értelmében az 5. rész-szempont alszempontjai tekintetében 
kedvezmény %-okat ajánlott meg a felhívás szerinti „5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, 
százalékban kifejezve” bírálati rész-szempontban írtak helyett, ajánlata megadásához nem a kötelezően használandó 
felolvasólapot használta, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 
Ajánlattevő neve, címe: Miga Film Reklámügynökség Kft.  (1095 Budapest, Soroksári út 5. VIII/44) ajánlattevő  
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 

1. Account Director óradíja  2.250 nettó HUF/óra + áfa 
2. Senior PR szakember óradíja  2.450 nettó HUF/óra + áfa 
3. Médiatervező/vásárló óradíja  1.950 nettó HUF/óra + áfa 
4. Kreatív szakember óradíja  1.590 nettó HUF/óra + áfa 
5. Ügyfél ár a mindenkori médiavásárlási listaárhoz viszonyítva, százalékban kifejezve  

5.1.Napi Gazdaság 57 % 
5.2.Magyar Hírlap 59 % 
5.3.Metropol 75 % 
5.4.Helyi Téma 40 % 
5.5.ATV  30 % 
5.6.HírTV  73 % 
5.7.Inforádió 59,50 % 
5.8. Index.hu 59 % 
5.9. Portfolio.hu 60 % 
5.10. metropol.hu 65 % 

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 vagy nem2 

 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : PR feladatok, prezentációk készítése, rendezvényszervezés, sajtófigyelés, 
összegezések készítése, kreatív feladatok, grafikai tervezés, kreatív-gyártási feladatok, médiához kapcsolódó 
tervezési feladatok, kutatás. 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben  
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
                                                           
2 A megfelelő válasz aláhúzással jelölendő 
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a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : nincs. 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : PR feladatok, rendezvényszervezés, sajtófigyelés, összegezések készítése, 
kreatív feladatok, grafikai tervezés, kreatív-gyártási feladatok, kutatás. 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2012. november 10. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2012. november 19. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2012. november 08. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2012. november 09. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
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. 
 
 


