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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368563-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2010/S 241-368563

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9.
Figyelmébe: Központi beszerzés
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14282649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax  +36 14282556
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Magyar Nemzeti Bank
Kiss Ernő u. földszint
Kapcsolattartó: Expedíció
1850 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14282600/2736
Fax  +36 14282500
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Nemzeti Bank
Kiss Ernő u. földszint
Kapcsolattartó: Expedíció
1850 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14282600/2736
Fax  +36 14282500

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Jegybank
Egyéb jegybanki tevékenység
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368563-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@mnb.hu
http://kozbeszerzes.mnb.hu
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II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások (KBE/090/2010).

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 13
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A Magyar Nemzeti Bank részére kommunikációs ügynökségi szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés
keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
79340000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

A vállalkozási keretszerződés időtartama vagy a vállalkozási keretösszeg eléréséig megrendelt - a részvételi és
az ajánlattételi dokumentációban részletezett - szolgáltatás-mennyiség.
Ajánlatkérő a tervek szerint előreláthatóan.
— 20 db elsősorban társadalmi célú reklámkommunikációs kampányt,
— 15 db belső kommunikációs akciót,
— 15 db társadalmi edukációs célú eseményt.
Kíván megvalósítani a szerződés időtartama alatt.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 30.9.2013

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Kötbér (hibás teljesítési, késedelmi, meghiúsulási). A szerződést biztosító kötelezettségekre vonatkozó
részletes rendelkezéseket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza majd.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
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Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt végteljesítést követően kiállított számla ellenében, átutalással teljesíti
aKbt. 305. §-ában leírtaknak megfelelően, a dokumentációban található szerződéstervezetben meghatározottak
szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de a közös részvételi jelentkezést, illetve ajánlatot csak akkor fogadja el, ha a részvételre jelentkezők, illetve
ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket, és
teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
A részvételi jelentkezéshez eredeti - vagy közjegyző által hitelesített másolati - példányban csatolni kell a
közös részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők által kötött megállapodást, amely tartalmazza az
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű
nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt.
61.§ (1) bekezdés a)-c), valamint a 62.§ (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
A részvételi jelentkezőnek - közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a közös részvételi jelentkezők
mindegyikének - és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt 63.§ (1)
bekezdésben meghatározott módon kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a
kizáró okok vizsgálata során a Kbt 63.§ (2) - (9) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.
A részvételi jelentkező, a közös részvételi jelentkezők a Kbt. 63.§-ának (3) bekezdése szerint kötelesek
nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó
mértékben nem vesznek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételi jelentkezőnek,
közös részvételi jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának.
a) Pénzügyi intézménytől származó - a részvételi felhívás feladását megelőző 15 napnál nem régebbi
keltezésű - pénzintézeti nyilatkozat másolati példánya a részvételre jelentkező valamennyi számlavezető
pénzintézetétől [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont] amelynek (amelyeknek) valamennyi vezetett számlára
vonatkozóan tartalmaznia kell, hogy:
— A pénzintézet mióta vezeti bankszámláját, (bankszámláit),
— Számláján (számláin) a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző 2 éven belül volt-e 30 napot elérő sorban
állás, ha igen mikor és mennyi ideig,
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— Fizetési kötelezettségeinek az elmúlt 2 évben határidőre eleget tett-e.
b) A 2008. és 2009. évek.
— számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének benyújtása a
kiegészítő mellékletekkel együtt (amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának közzétételét és könyvvizsgálatra kötelezett).
Vagy:
— számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának benyújtása és nyilatkozat arról, hogy a
2008., 2009. évek számviteli beszámolója a letelepedés szerinti ország számviteli előírásainak megfelel
(amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának közzétételét és könyvvizsgálatra nem kötelezett). Vagy,
— számviteli beszámolójáról nyilatkozat, miszerint a számviteli beszámoló a letelepedés szerinti ország
számviteli előírásainak megfelel (amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának a közzétételét).
c) Előző 2 évben (2009. és 2010.) elért, a közbeszerzés tárgya (reklámtevékenység és rendezvényszervezés)
szerinti éves nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése fennáll, részvételi jelentkező a Kbt 65.§ (4) bekezdésében foglaltak
szerint köteles eljárni. A Kbt 65.§ (3) bekezdésének fennállta esetén részvételi jelentkezőnek a Kbt 65.§ (4)
bekezdés szerinti többségi befolyásról, vagy annak hiányáról közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkoznia
kell. Ajánlatkérő felhívja részvételi jelentkezők figyelmét a Kbt 4.§ 3/E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezést
benyújtó részvételre jelentkezők [a Kbt 69.§ (9) bekezdésének megfelelően], vagy a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
a) Számláján (számláin) a pénzintézeti igazolás kiállításának dátumát megelőző 2 éven belül 30 napot elérő
sorban állás mutatkozott vagy fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tett eleget az elmúlt 2 évben [Kbt. 66.
§ (1) bekezdés a) pont];
b) A 2008-2009. évek vonatkozásában:
— a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozott vagy elutasító záradékot adott (ha a letelepedése szerinti
ország joga előírja a könyvvizsgáló alkalmazását) vagy,
— a benyújtott beszámoló alapján úgy nyilatkozik, hogy a 2008-2009. évek számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója a letelepedése szerinti ország számviteli előírásainak és az általános számviteli elveknek nem tett
eleget (ha a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a könyvvizsgáló alkalmazását) vagy,
— úgy nyilatkozik, hogy a 2008-2009. évek számviteli jogszabályok szerinti beszámolója a letelepedése szerinti
ország számviteli előírásainak és az általános számviteli elveknek nem tett eleget (ha a letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a könyvvizsgáló alkalmazását, illetve a beszámolójának a közzétételét) [Kbt. 66.§ (1)
bekezdés b) pont].
c) A jelen közbeszerzés tárgyából (vagyis reklámtevékenységből és rendezvényszervezésből) származó éves
nettó árbevétele az előző 2 évben (2009. és 2010.) összességében nem éri el a nettó 300 000 000 HUF-ot [Kbt.
66. § (1) bek. c) pont].

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételi jelentkező, közös részvételi jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó.
a) Az előző legfeljebb 3 év (2008-2010) legjelentősebb kommunikációs kampány tervezésére és
lebonyolítására, valamint rendezvényszervezési feladatok tervezésére és lebonyolítására vonatkozó
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szolgáltatásainak ismertetése (legalább az ellenszolgáltatás összegének, vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a teljesítés idejének, a szerződést kötő másik félnek a
megnevezésével) [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
Részvételi jelentkező(k), 10 % fölötti alvállalkozó(k) a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. 68. §-
ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint kötelesek igazolni, az alábbi módon:
— a 68. § (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó megrendelő esetében az általa kiadott vagy aláírt igazolás
(referencialevél) csatolása, legalább a fent előírt tartalommal,
— a 68. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megrendelő esetében az általa adott igazolás (referencialevél)
csatolása, vagy a részvételi jelentkező nyilatkozata, legalább a fent előírt tartalommal.
b) Szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése (önéletrajz a szakmai tapasztalat igazolására az
ellenőrizhetőséghez szükséges elérhetőségek biztosításával, bizonyítványmásolatok a végzettség igazolására),
akiket a teljesítésbe be kíván vonni. [Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pont];
c) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszköz leírása [Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pont];
Amennyiben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése fennáll, részvételi jelentkező a Kbt 65.§ (4) bekezdésében foglaltak
szerint köteles eljárni. A Kbt 65.§ (3) bekezdésének fennállta esetén részvételi jelentkezőnek a Kbt 65.§ (4)
bekezdés szerinti többségi befolyásról, vagy annak hiányáról közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkoznia
kell. Ajánlatkérő felhívja részvételi jelentkezők figyelmét a Kbt 4.§ 3/E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők [a Kbt 69.§
(9) bekezdésének megfelelően], vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó ha:
a) A bemutatott referenciamunkák alapján az részvételi jelentkezési határidőt megelőző 3 évben évente nem
rendelkezik:
— legalább 3 db, legalább nettó 15 000 000 HUF (médiaérték nélküli) bekerülési költségű kommunikációs
kampány tervezésére és lebonyolítására és,
— legalább 5 db, legalább nettó 3 000 000 HUF bekerülési költségű rendezvényszervezési feladatok
tervezésére és lebonyolítására.
Vonatkozó referenciával;
b) Együttesen nem rendelkezik/rendelkeznek legalább a következő szakemberekkel:
— 1 fő kreatív igazgatóval, aki legalább 6 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
— 1 fő senior art directorral, aki legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
— 1 fő account directorral, aki legalább 6 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal,
rendelkezik,
— 2 fő senior accounttal, akik legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal
rendelkeznek,
— 1 fő senior copywriterrel, aki legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
— 1 fő stratégiai tervezővel, aki legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
— 1 fő PR szakemberrel, aki legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai tapasztalattal
rendelkezik,
— 2 fő grafikussal, aki legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal rendelkezik,
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— 1 fő produkciós vezetővel, aki legalább 5 év a közbeszerzés tárgyához igazodó szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
— 1 fő rendezvényszervezési vezetővel, aki rendelkezik legalább 5 év rendezvényszervezési tapasztalattal,
— 2 fő rendezvényszervező szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 3 év rendezvényszervezési
tapasztalattal.
c) Az elmúlt 3 év (2008-2010) valamelyikében nem rendelkeznek a teljesítés magas színvonalát szavatoló az
alábbi kreatív, vagy rendezvényszervezési munkáért kapott hazai díjak közül legalább egy darabbal, vagy az
alábbi nemzetközi díjak, vagy nemzetközi döntőbe jutások közül legalább egy darabbal: Kreatív Reklámverseny,
ADCH Mérleg, Arany Penge, EFFIE, Golden Drum, Euro Effie, EPICA, ADCE, New York festivals, Clio, Cannes.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezőknek, illetve közös
részvételre jelentkezőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
Létszám 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlatkérő az alkalmasnak
minősített részvételre jelentkezők közül legfeljebb ötöt kér fel ajánlattételre, így a Kbt. 130. § (6) bekezdése
szerinti rangsorolás módját az ajánlatkérő az alábbiakban határozza meg, összhangban a műszaki-szakmai
alkalmasság - részvételi felhívás III.2.3) pontjában rögzített - minimumkövetelményeivel.
A rangsorolás során az ajánlatkérő a részvételre jelentkező által a III.2.3) pont (minimumkövetelmények) c)
alpontja körében meghatározott hazai és nemzetközi díjakat vizsgálja. Ajánlatkérő azon 5 részvételi jelentkezőt
kéri fel ajánlattételre az eljárás ajánlati szakaszában, akik az alábbi hazai és nemzetközi díjak alapján adott
pontértékekből a legnagyobb pontszámmal rendelkeznek. Amennyiben a létszámként meghatározott öt
részvételi jelentkező esetében pontegyenlőség alakulna ki és öt részvételi jelentkező nem lenne kiválasztható
(mert pl. az 5-ödik helyen 3-mas holtverseny alakul ki), akkor ajánlatkérő azon részvételi jelentkezőt sorolja
előrébb, akinek: elsősorban: a hazai versenyeken elért díjakból számított pontértéke magasabb, másodsorban:
több magyar fődíjjal rendelkezik harmadsorban: ajánlatkérő sorsolással dönti el a holtversenyt.
Fődíj; Arany; Ezüst; Bronz; Döntőbe jutás.
Kreatív Reklámverseny; 15 pont; 10 pont; 7 pont; 4 pont.
ADCH Mérleg; 20 pont; 15 pont; 10 pont; 7 pont.
Arany Penge; 25 pont; 20 pont; 15 pont; 10 pont.
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EFFIE; 25 pont; 20 pont; 15 pont; 10 pont.
Golden Drum; 50 pont; 40 pont; 30 pont; 20 pont; 10 pont.
Euro Effie; 70 pont; 50 pont; 40 pont; 30 pont; 13 pont.
EPICA; 70 pont; 50 pont; 40 pont; 30 pont; 13 pont.
ADCE; 70 pont; 50 pont; 40 pont; 30 pont; 13 pont.
New York festivals; 80 pont; 60 pont; 50 pont; 40 pont; 15 pont.
Clio; 100 pont; 80 pont; 70 pont; 60 pont; 30 pont.
Cannes; 120 pont; 100 pont; 80 pont; 70 pont; 40 pont.

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Igen

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A reklámtevékenységre vonatkozó ellenszolgáltatási összeg. Súlyszám 25
2. A kommunikációs stratégia/koncepció értékelése. Súlyszám 25
3. A kreatív terv és megvalósítás értékelése. Súlyszám 35
4. A rendezvényszervezésre vonatkozó ellenszolgáltatási összeg. Súlyszám 25
5. A rendezvényszervezésre vonatkozó mintafeladat koncepciója. Súlyszám 25

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

KBE/090/2010

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 10.1.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 30 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Az ár nettó ár. A befizetés postai "Készpénzátutalási megbízás"-on, vagy
átutalással történhet az Ajánlatkérő MNB-nél vezetett 19017004-00000309 számú számlájára "Kommunikációs
ügynökségi szolgáltatások (KBE/090/2010)" felirat feltüntetésével. A befizetésre szolgáló csekket az A melléklet
II. pontjában megjelölt, a dokumentációt rendelkezésre bocsátó helyen lehet átvenni az ellenérték befizetését
igazoló csekk, vagy az átutalás megtörténtét (átutalási megbízás teljesítését) igazoló eredeti bankbizonylat vagy
bankbizonylat egyszerű másolatának bemutatásával.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt. 102. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
vehető át, a részvételi határidő utolsó napjának kivételével munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az utolsó
nap 9:00-10:00 óra között, az ellenérték befizetését igazoló csekk, vagy az átutalás megtörténtét (átutalási
megbízás teljesítését) igazoló eredeti bankbizonylat vagy bankbizonylat egyszerű másolatának bemutatásával
az A melléklet II pontjában meghatározott helyen (vagy a Kbt. 102 § (3) bekezdés alkalmazása esetén annak
megküldésével).
MNB SWIFT kód: MANEHUHB, IBAN: HU57 1901 7004 0154 0000 3090 0000 Az ajánlatkérő felhívja
részvételi jelentkezők figyelmét, hogy adószámukat, valamint a számla kiállításához szükséges valamennyi
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egyéb adatukat, továbbá amennyiben rendelkeznek EU-s adószámmal, úgy azt a részvételi dokumentáció
megvásárlása esetén az ajánlatkérő részére szíveskedjenek megadni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
10.1.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
31.1.2011

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

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körűen lehetőséget biztosít több alkalommal is teljes körben. Hiánypótlás
esetén a Kbt. 112 §. (1) bekezdése szerint jár el.
2) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 31.1.2011, 14:00 órakor a Magyar Nemzeti Bank
MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. szám alatti épület 221. szobájában.
3) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a részvételi dokumentáció megvásárlása továbbá
átvétele, valamint az ellenértéknek az ott meghatározott számlára történő befizetése vagy átutalása az
eljárásban való részvétel feltétele. A részvételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem
hozható és nem publikálható.
4) Az ajánlatkérő a tárgyalásos eljárást a Kbt. 124. § (2) bekezdésének d) pontja alapján folytatja le. Ezen
eljárási fajta indoka, hogy a szolgáltatás összetettsége (komplexitása) és bonyolultsága miatt, a szerződés
valamennyi feltételét nem lehet előre olyan pontossággal meghatározni, amely lehetővé tenné nyílt vagy
meghívásos eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevők
vélhetően eltérő műszaki megoldás alapján fogják felvázolni a feladatok elvégzését - amely módszertanok/
műszaki megoldás ajánlatkérő igényeihez igazítása nem lehetséges egy egyoldalú szakmai leírás alapján -, így
az ajánlattevők ajánlatának ismeretében, valamint az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások eredményeképpen
lehet véglegesen kialakítani a teljesítés feltételeit, időbeli és pénzügyi ütemezését, valamint az ehhez
kapcsolódó szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit.
5) A részvételi jelentkezések felbontása:
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 10.1.2011 (10:00).
Hely: Az ajánlatkérő a bontási eljárást a részvételi jelentkezések leadásának helyén kezdi meg, majd a Magyar
Nemzeti Bank (MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 221. sz. helyiségében folytatja.
A részvételi jelentkezések felbontásánál jelenlévő személyekre a Kbt. 110. § (2) bekezdése irányadó. Az érintett
személyek vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány
vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet igénybe vehet. Kérjük a részvételi jelentkezőket, hogy
belépőkártyát lehetőség szerint még 10:00 órát megelőzően kérjenek.
6) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kbt. 101. §-ának (5) bekezdésére tekintettel
az eljárás részvételi szakaszában a részvétel nem köthető biztosíték adásához. Az ajánlatkérő a
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szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetére az ajánlattételi
szakaszban 1 000 000 HUF értékű ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: A
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára
történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel [Kbt. 59. § (2)]. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték összegét
köteles az ajánlatkérő MNB-nél vezetett 19017004-00000309 számú bankszámlájára (MNB SWIFT kód:
MANEHUHB, IBAN: HU57 1901 7004 0154 0000 3090 0000) "Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások
(KBE/090/2010)" megjelölést feltüntetve befizetni vagy átutalni, vagy az ajánlati kötöttség időtartamára szóló,
a Magyar Nemzeti Bank, mint kizárólagos kedvezményezett nevére szóló bankgarancia vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával teljesíteni. A
befizetés tényét az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a banki befizetésről szóló vagy az átutaló bank által az
átutalásról kiállított hiteles igazolás, vagy a bankgarancia szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
- készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény másolati példányának az ajánlat részeként történő
becsatolásával kell igazolni. Az ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvényteleníti annak
az ajánlattevőnek az ajánlatát, aki/amely a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) bekezdésével összhangban felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági feltételeket
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételeknél.
8) Az ajánlatok értékelésekor meghatározott részszempontokra adható minimális pontszám 1, maximális
pontszám 100. Az ezen ponthatárok közötti pontszám meghatározására vonatkozó módszert az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
9) A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2003. évi CXXIX. törvény 323.§
(2) bekezdés.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
8.12.2010

www.kozbeszerzes.hu
www.kozbeszerzes.hu

