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GYORSÍTOTT, MEGHÍVÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
a.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma, e-mail címe:  
Diákhitel Központ Zrt. 
Csalogány u. 9-11. 
Kapcsolat: Mészáros Ildikó Beszerzési és Létesítménygazdálkodási Osztályvezető I. emelet 
130. szoba 
1027 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 12249646 
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu 
Fax +36 12249673 
 
b.) hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napjára: 
A részvételi felhívás 2011. december 30-án jelent meg 2011/S 251-410210 számon. 
A beszerzés tárgya: 

Médiatervezési és mediavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi 
szolgáltatások ellátása. 
Ajánlatkérő marketing kommunikációs stratégiáján, és az abban megfogalmazott 
üzenetek tekintetében adekvát 

o médiastratégia alkotás 
o médiatervezés 
o médiavásárlás 

A médiavásárlás teljes dokumentálása, támpéldányok, közterületi független igazolások 
gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása 
c.) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei, ha ezeket az információkat a 
részvételi felhívásban az ajánlatkérő nem adta meg és a dokumentációt az 
ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg; 

A dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen, elektronikusan megküldi az Ajánlattevő 
részvételi szakaszban megadott e-mail címére, jelen felhívás megküldésével egyidejűleg. 
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.  

 
d.) a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban - ha szükséges - az 

ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetőleg 
alvállalkozója az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá; 

 
Kizáró okok: 
1. Az eljárásban nem lehet jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
2. Az eljárásban nem lehet jelentkező/ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike 
fennáll. 
3. Az eljárásból kizárásra kerül a részvételre jelentkező, ha a részvételre jelentkezővel, a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
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A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek – amennyiben részvételi jelentkezésében nem nyújtotta be, vagy a kizáró 
okok igazolására az irat már nem alkalmas – ajánlatában csatolnia kell az ajánlattevő/a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában: 

1. a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával, továbbá 
2. ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, a 63. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
igazolásokat. 

Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a 
részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy 
nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 
 
 
e) A hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 121. § (10) bekezdése 
szerint lehetőséget biztosít. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása 
sem formai, sem tartalmi okból a Kbt. előírásai alapján nem lehetséges, tekintettel arra, hogy 
az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételkor kell rendelkezésre állni (83§ (2) d)). Nem 
pótolható továbbá az ajánlattételi adatlap és melléklete, továbbá az értékelésre kerülő 
adatok és ajánlati elemek (83§ (2) a)-b)). 
 
f) Az ajánlattételi határidő: 2012. február 27., 11:00 óra 

Az ajánlatokat lehetőség szerint személyesen kell benyújtani. Bármely benyújtási mód 
esetében, így az ajánlat postai úton történő megküldése esetén is, az ajánlatoknak a 
beadás helyére, határidőben történő megérkezése az Ajánlattevő felelőssége. 

 
g) Az ajánlatok benyújtásának címe: a) pontban megadott cím. Az Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy székhelyén recepció-szolgálat üzemel, így a Jelentkezések benyújtásakor a 
bejutás hosszabb időt vehet igénybe. 
 
h) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
i) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: a) pontban megadott helyszín. 
Ideje: az f) pontban megadott határidő lejártakor. 
 
j) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti 
személyek. 
 
k.) Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 
 
l.) Az eredményhirdetés időpontja: 2012. március 19., 11:00 óra (helye: a) pontban 
megadott címen). 
a szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. április 2. 
 
m.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. február 08. 
 
n.) További információk:  

1. Ajánlati biztosíték:  
Az eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték nyújtása. 
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 millió forint ( azaz kettő millió forint ) 
Az ajánlati biztosíték érvényességi ideje: 2012. február 27-től 2012. április 27-ig. 
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Az ajánlati biztosíték teljesíthető:  
� visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a fenti időpontig érvényben maradó 

bankgarancia formájában. A bankgaranciát az ajánlatkérési dokumentáció 3. számú 
mellékletében rögzített minta szerinti tartalommal kell kiállítatni. A bankgarancia 
nyilatkozat eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. 

� az összegnek az Ajánlatkérő 10032000-01800016 számú bankszámlájára történő 
befizetésével – megjegyzésként kérjük feltüntetni: ajánlati biztosíték – 
médiafoglalás 2012. Ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás 
tényének igazolását. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy átutalás választása 
esetén is a biztosítéknak az ajánlatok bontásának időpontjában rendelkezésre kell 
állnia, amelyet Ajánlatkérő ellenőriz. Az átutalás indítása időpontjának körültekintő 
kiválasztása az ajánlattevő felelőssége. 

� biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvénnyel, amit a dokumentáció 4. számú mellékletében rögzített minta szerinti 
tartalommal kell kiállítatni. A kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni 
kell. 

2. Ajánlatot kizárólag az nyújthat be, akinek az ajánlattételi felhívást és az ajánlatkérési 
dokumentációt az Ajánlatkérő átadta/megküldte.  

3. Az Ajánlattevő rész illetve többváltozatú ajánlatot nem tehet. 
4. Az ajánlatokkal szembeni tartalmi, formai követelményeket az ajánlattételi dokumentáció 

tartalmazza. 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 121. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatait. 
6. Ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni eredeti vagy egyszerű másolati példányban azon 

cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában 
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot 
aláírja (aláírják) [amennyiben ez az irat a részvételi jelentkezésben nem található meg]. 

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57.§ (2) 
bekezdésének b) pontja szerint, az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja 
alapján bírálja el. Az ajánlatok bírálati részszempontjait/alszempontjait, azok 
súlyszámait, továbbá a pontkiosztás módszerét a részvételi felhívás, illetve az 
ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 

 
8. Teljesítési biztosíték: a teljesítési biztosítékot a részvételi felhívás III.1.1. pontjában 

meghatározottak szerint, legkésőbb a szerződéskötésre meghatározott időpontban 
köteles benyújtani a nyertes ajánlattevő. 

 
Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot Bankgarancia formájában nyújtja, 
úgy azt az ajánlatkérési dokumentáció 5. sz. melléklete (bankgarancia) szerinti 
tartalommal kell benyújtania. 
Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot biztosítási kötelezvény formájában 
nyújtja, úgy azt az ajánlatkérési dokumentáció 6. sz. melléklete (biztosítási kötelezvény) 
szerinti minta szerint kell kiállítatni, illetve benyújtani. 
A hivatkozott mintákban foglalt rendelkezések tartalma nem változtatható meg. 
Amennyiben Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot az összeg átutalásával nyújtja, úgy 
annak a szerződéskötést megelőzően ajánlatkérő 10032000-01800016 számú 
bankszámláján jóváírásra kell kerülnie.  
 
A garancia lehívása nem mentesíti ajánlattevőt a garancián felüli kár megtérítésének 
kötelezettsége alól.  
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Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a biztosíték nyújtási 
kötelezettségének (a teljesítési biztosíték nyújtása) Ajánlatkérő nem köt vele szerződést. 
A biztosíték nyújtási kötelezettség elmulasztásának számít az is, ha a biztosíték tartalma 
nem megfelelő, vagy a szerződéskötés időpontjára nem áll az Ajánlatkérő 
rendelkezésére. Ennek következménye, hogy a nyertes Ajánlattevő az ajánlati 
biztosítékot elveszíti és Ajánlatkérő nem köt vele szerződést. 
A teljesítési biztosíték értéke: részvételi felhívás III.1.1. pontban megadott összeg. 
A teljesítési biztosíték rendelkezésre állásának időtartama: 
a szerződés aláírásától – a szerződés megszűnését követő 30. nap. 
 


