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HU-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
2013/S 051-083715

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Diákhitel Központ Zrt.
AK15799
Csalogány utca 9-11.
Címzett: Mészáros Ildikó beszerzési és létesítménygazdálkodási osztályvezető
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax:  +36 12249673
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.diakhitel.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: hitelnyújtás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország.
NUTS-kód HU1
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez
szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79342200

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Az ajánlattevő feladata a Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához kapcsolódó médiatervezési és
médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
A feladat meghatározása:
a) Ajánlatkérő marketing kommunikációs stratégiáján, és az abban megfogalmazott üzenetek tekintetében
adekvát:
— média stratégiaalkotás,
— médiatervezés,
— médiavásárlás (beleértve az országos médiakampányokhoz médiavásárlást, online médiavásárlást is).
b) A médiavásárlás teljes dokumentálása, támpéldányok, közterületi független igazolások gyűjtése,
rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása.
Keretösszeg: nettó 150 000 000 HUF, amelyből 50 000 000 HUF opció.
Becsült érték áfa nélkül: 150 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Vételi jog leírása: Ajánlatkérő a II.2.1 pont szerint 50 000 000 HUF összegre
vételi jogot köt ki (II.2.1. szerinti opciós keret). Az opciós keret lehívásának módja azonos a szerződéses keret
lehívásának módjával.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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— Teljesítési biztosíték (szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként): 3 000
000 HUF. Teljesítésének, illetve igazolásnak módja: Kbt. 126.§ (4)-(5) bekezdés, valamint a (6) bekezdés a)
pontja szerint.
— Hibás teljesítési kötbér: maximum a megrendelés értékének a 10 %-a.
— Késedelmi kötbér: maximum a megrendelés értékének a 3 %-a minden késedelmes nap esetén.
— Előleg visszafizetési biztosíték az igénybe vett előleg összeggel egyező értékben.
A Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg az ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összeg, de maximum 10 000 000 HUF lehet. Az előleg
kifizetésének feltétele az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása az ajánlatkérő
részére. A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. A biztosítékot
az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti
rendelkezési joga az ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a szerződés megszűnését követő
30 napig biztosított legyen. Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő az I. részszámla összegébe
számítja be. Amennyiben az I. részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a soron
következő részszámlá(k)ból kell levonni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték
felszabadítását is eredményezi.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő a szolgáltatás díját átutalással teljesíti a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. §
rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3) bekezdés a) pontja alapján.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem biztosít rá lehetőséget.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód:
— Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
— Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 58.
§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Ajánlattevő csatolja
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásánál nem régebbi keltezésű, valamennyi - cégnyilvántartásban szereplő - számlavezető pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
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— valamennyi általa vezetett számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi bankszámlá(ka)t,
— a pénzforgalmi bankszámlá(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás előfordult-e (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg
tevékenységét).
P2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti mérlegét és eredmény-kimutatását, (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét).
Amennyiben az előírt időszakról szóló információk a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a
mérleg és eredmény-kimutatás csatolása nem szükséges, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési és médiavásárlási, valamint
az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatásokból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P3: Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. § (4) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja a
14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó két teljes üzleti évében
a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi
szolgáltatásokból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen
aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő a fenti irat vonatkozásában - adott esetben - alkalmazhatja a hivatkozott kormányrendelet 14. § (3)
bekezdését.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törv. 55. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely - a cégnyilvántartásban szereplő
- számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás
volt.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt; a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdése szerinti esetben pedig ha az ajánlattevőnek a működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatásokból) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 100 000 000 HUF-t.
P3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez
szükséges ügynökségi szolgáltatásokból) szerinti szolgáltatásból származó árbevétele a vizsgált két teljes üzleti
évében összesen nem érte el a nettó 100 000 000 HUF-t.
Alkalmatlan a két teljes üzleti évvel nem rendelkező Ajánlattevő, ha tevékenységének megkezdése óta
a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi
szolgáltatások) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 100 000 000 HUF-t.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
megállapítására.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet alapján ajánlatában csatolja:
M1: a 15. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez
szükséges ügynökségi szolgáltatásokból) szerinti szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt
nyilatkozatát vagy igazolását, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban fel kell tüntetni legalább a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás
összegét, a mennyiségre utaló adatot, a teljesítés idejét (év, hó, nap), a szerződést kötő másik felet, valamint
a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2: a 15. § (3) bekezdésének d) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szakmai vezetők)
megnevezését, és képzettségüket tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában meg kell jelölnie a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket, és csatolni kell a megnevezett szakemberek által aláírt:
— önéletrajzokat (időpont, munkaadó, munkakör adatok feltüntetésével),
— rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatokat.
M3: a 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésére álló eszközöket, berendezéseket
illetve a műszaki felszereltségét bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
M4: a 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítási szabályoknak való megfelelősségéről kiállított
tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések leírását tartalmazó nyilatkozatát.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, szakmai alkalmasság
megállapítására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M1: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éves időszakban
a közbeszerzés tárgyában (médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi
szolgáltatásokból) szerződésszerűen teljesített és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
szerint igazolt alábbi referenciamunkákkal:
a) a 3 év alatt legalább 2 db, egyenként legalább nettó 40 000 000 HUF értékű és az előzőeken túl további 2 db
egyenként legalább nettó 5 000 000 HUF értékű legalább 3 db országos médiumban megjelentetett kampány
referenciával (egy kampánynak tekintendő: egy adott márka (termék, szolgáltatás, cég-image) ugyanazon
üzenetét - akár eltérő kreatív anyaggal, de azonos kreatív koncepcióval - közvetítő médiamegjelenés-
sorozata.
b) a 3 év alatt legalább 2 db, online médiavásárlási tevékenységre vonatkozó referenciával, amelyek
egyenként legalább 4 000 000 HUF értékűek, amelyek része az alább felsorolt tevékenységek közül legalább 1
tevékenység:
— online médiavásárlás és online PR kampány megtervezése, kivitelezése,
— közösségi média, web2 kampány tervezése és kivitelezése (vírus marketing, blog marketing),
— webdesign, arculat és banner tervezés lakossági kommunikációs tevékenység keretén belül, ahol a
grafikai tervezés magában foglalta a nem adserveres anyagok készítését, valamint mindezek interneten való
megjelenés megtervezését is.
M2: nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a. legalább 3 fő munkatárssal, akik legalább 5 éves reklámügynökségi (azon belül legalább 1 fő senior
médiatervező-médiavásárló, 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser, 1 fő média stratégiai tervező) gyakorlattal
rendelkeznek;
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b. legalább 1 fő legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi munkatárssal;
c. legalább 1 fő legalább 3 év online tevékenységre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel online
account manager;
d. legalább 1 fő, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező médiaelemző munkatárssal.
Egy fő egy fenti munkakörre jelölhető meg.
M3: ha nem rendelkezik az alábbi - vagy azzal egyenértékű - szoftverekkel, adatbázisokkal:
— AGB Nilsen: TV nézettség mérés (televíziós nézettség mérésére és spot monitoringra alkalmas szoftver),
— Millward Brown: TGI fogyasztói kutatás (célcsoportok elemzésére szolgáló szoftver),
— Kantar Media: Adex reklámköltés kutatás (reklámköltés mérésére, elemzésére szolgáló adatbázis és
szoftver),
— NOK olvasottsági kutatás (sajtó optimalizációs szoftver),
— Ipsos: Outdoor Special Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver (közterületi célcsoport alapú, felület
szintű kampánytervező, és elemző szoftver),
— Gemius/Ipsos Audience online közönségmérés (online közönségmérésre szolgáló szoftver).
M4: Ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyára (médiavásárlás és/vagy médiatervezés) vonatkozó ISO
9001:2000 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek
egyéb bizonyítékaival.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Országos
napilapok. Súlyszám 7
2. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Megyei
napilapok. Súlyszám 6
3. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Heti- és
havilapok. Súlyszám 7
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4. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Televízió.
Súlyszám 10
5. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Rádió.
Súlyszám 6
6. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Közterületi
és belterületi megjelenések. Súlyszám 5
7. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Online.
Súlyszám 10
8. A médiában elérhető összevont kedvezmények alapján elérhető net-net ár mértéke (összesen), Mozi Média.
Súlyszám 4
9. Egyéb, a táblázatban nem szereplő médiafelületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény alapján elérhető net-
net ár mértéke. Súlyszám 5
10. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozása. Súlyszám 11
11. Piacismeret, médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába.. Súlyszám 11
12. Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében,
iparági közönségmérő eszközök alapján.. Súlyszám 11
13. Alternatív média javaslatok kidolgozása, értékelése. Súlyszám 7

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
310/2013.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 29.4.2013 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 38 100 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-01800016
számú számlájára átutalással (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: médiatervezési és mediavásárlási
dokumentáció), vagy a házi pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni, ebben az esetben munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 10.00-12.00 óráig, valamint 13.00 órától 15.00 óráig, pénteken: 10.00-12.00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján de. 8.30-11.00 óráig. A fenti összeg bruttóban értendő.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
29.4.2013 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29.4.2013 - 11:00
Hely:
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Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 131. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott
személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) Az eljárás eredményéről történő tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-ban foglaltak szerint küldi meg
Ajánlattevők részére.
2.) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését
(Összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt
követő első munkanapon).
3.) Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki
írásban jelzi érdeklődését, egyúttal meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma során használható e-mail
címet, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget
biztosít hiánypótlásra.
5.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén -
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel),
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124.§ (4)).
6.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk
kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös
teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével
minimálisan az alábbi tartalommal:
— a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges
felelősségvállalása,
— a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
— a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő
Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
— a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése
és meghatalmazása. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban
benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
7.) Az ajánlathoz a Kbt. 60. § (6) alapján Felolvasólapot kell csatolni, az ajánlatkérési dokumentációban
megadott minta szerinti tartalommal.
8.) Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel
érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.
9.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az eljárást
megindító felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban,
kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított
nyilatkozatok, vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen
nyelvű kifejezést tartalmaz, azok felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
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10.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, alvállalkozó, az igénybe venni kívánt más szervezet nevében
megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát,
vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult
személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a
meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy
egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve
ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
11.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 26.§ figyelembe vételével a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján nyilatkoznia
kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz
igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
12.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55.§ (6) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban
megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kíván-e támaszkodni, amennyiben igen, meg kell
jelölnie a más szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjára utalással azon alkalmassági
követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében más
szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni.
13.) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés.
14.) A felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani
előírt, az Ajánlattevő, más szervezet által aláírandó valamennyi dokumentum (nyilatkozat, igazolás) egyszerű
másolatban is benyújtható, kivéve az ajánlati biztosítékot igazoló bankgaranciát és biztosítói kezességvállalást/
kötelezvényt.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben /
egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő.
15.) Az ajánlatnak - a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint - tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
16.) A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint, az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
17.) Ajánlattevők az Ajánlatkérő által kért csatolandó dokumentumokat a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint kötelesek benyújtani.
18.) Amennyiben a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy az ajánlathoz csatolni
kell a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolását.
19.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt
terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.
20) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén
- a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
21.) Ajánlattevőnek önmagára vonatkozóan a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell,
hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a
teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
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22.) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia, át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és kizárólag
az ajánlattételhez használható fel. A dokumentációt a I.1. pontban megadott e-mail címen lehet megkérni
(Ajánlattevő neve, adószáma, címe, telefon és faxszáma, kapcsolattartó e-mail címe megadásával, és a
dokumentáció ellenértékének átutalását igazoló irat képének megküldésével).
23.) A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívás III.2.2. és III.2.3.
pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények szerint kell pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki
illetve szakmai alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági
feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
24.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0
pont és felső határa 10 pont.
25.) Azon módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
- Az 1-9. részszempontokra adott ajánlati elemeket Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a fordított
arányosítás módszerével értékeli. Az 1-9. részszempontok tekintetében a legelőnyösebb ajánlat (a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat) kapja a lehetséges maximális pontszámot (azaz a felső
ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a legelőnyösebb ajánlathoz (a
legalacsonyabb értékhez) viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás.
- Ajánlatkérő 10-13. részszempontokra adott ajánlati elemeket a sorbarendezés, majd ezt követően az
arányosítás együttes módszerével értékeli.
A 10-13. szempontok bírálati szempontjairól általánosságban:
A mintafeladat vizsgálata során nem a pályázók konkrét tervei kerülnek elbírálásra, hanem az, hogy az
adott induló tud-e a nemzetközi médiatervezési standardok alapján dolgozni. Tehát, rendelkezik-e megfelelő
médiatervezési eszközökkel, kutatásokkal illetve tudja-e ezeket használni. Az egyes bírálati elemek
tartalmazzák a komplex médiatervezés munkafázisait. A bírálat során az kerül megvizsgálásra, hogy az
egyes munkafázisokat elvégezte-e a pályázó, a kapott eredményeket tudja-e értelmezni és ez alapján tud-e
olyan kampánytervet létrehozni amely kellően megalapozott. Tehát az egyes munkafázisok elvégzése alapján
kerülnek ragsorolásra az ügynökségek.
Mintafeladat kidolgozása - integrált szakmai koncepció.
Minden résszempont esetében a legjobb ajánlatnak az az anyag minősül amely minden részelemet (vizsgálati
elemek) teljes körűen és részletesen, szakmai indoklásokkal kidolgoz. Amennyiben a pályázó nem dolgoz ki
egy elvárt elemet illetve nem teljes körűen készíti el az anyagot rosszabb helyezést kap mint az a pályázó aki
ezeket a részfeladatokat elvégezte.
Vizsgálati elemek rész-szempontonként:
Média stratégia megalapozottsága, kidolgozása:
— Célcsoport pontos meghatározás - célközönség(ek) profilja,
— Fogyasztói szokások vizsgálata / meghatározása,
— Célcsoport médiahasználati szokásainak vizsgálata,
— A kidolgozott stratégia mennyire van összhangban a briefing-ben meghatározott célokkal,
— A kidolgozott stratégia mennyire ad megoldási javaslatot a briefing-ben meghatározott célokra.
Piacismeret, médiakörnyezet átfogó ismerete és beépítése a média stratégiába:
— Média stratégiában meghatározott médiatípusok erősségei/gyengeségei,
— Az egyes médiatípusok affinitás vizsgálata a célcsoportra,
— Az egyes médiatípusok együttes hatásainak vizsgálata, felhasználása.
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Kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében,
iparági közönségmérő eszközök alapján:
— Használt kommunikációs csatornák (Média Mix),
— A kommunikációs csatornák elérési adatai a célcsoportra vetítve,
— Költséghatékonyság a Média Mix-ben,
— Médiamutatók használata, értelmezése.
Alternatív média javaslatok kidolgozása, értékelése:
— Alternatív média használatának indoklása,
— Alternatív média eszközök együttműködés a hagyományos média eszközökkel.
A dokumentáció tartalmazza a sorbarendezés szempontjait, és az alkalmazásra kerülő képleteket.
26.) Az ajánlatot és mellékleteit egy db zárt, sértetlen csomagolásban 1 (egy) db eredeti és 3 (három) db, az
eredetiről készült, azzal mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti ajánlaton meg
kell jelölni, hogy az az eredeti.
Az ajánlatot elektronikus formában CD vagy DVD lemezen is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani (az
eredeti példányhoz kérjük mellékelni).
27.) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
28.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű
mértéke: 1 000 000 HUF. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető:
a) átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01800016 számú bankszámlájára,
vagy
b) feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény
biztosításával.
Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az Ajánlattevő az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítő/netbanki visszaigazolás
másolatával, vagy eredeti bankgarancia-nyilatkozattal vagy eredeti kötelezvénnyel igazolni.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt.
59.§ (4) és (6) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a biztosíték fenntartásának (érvényességi ideje meghosszabbításának) Kbt. 59. § (7) bekezdése
szerinti esetére.
29.) A Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg az ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeg, de maximum 10 millió forint lehet. Az előleg kifizetésének
feltétele az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása az ajánlatkérő részére. A
biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. A biztosítékot az előlegszámla
benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az
ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a szerződés megszűnését követő 30 napig biztosított legyen.
Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő az I. részszámla összegébe számítja be. Amennyiben az I.
részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a soron következő részszámlá(k)ból kell
levonni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is eredményezi.
31.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát teljesítési biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdésének
megfelelően

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
11.3.2013
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