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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Postai cím: Erzsébet tér tér 4.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Palkó Júlia közbeszerzési referens, Garancsi Éva



Címzett: Palkó Júlia, Garancsi Éva Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. VII. em. 707. szoba

Telefon: +361 872 7474, +361 8727393

E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu, garancsi.eva@belvaros-lipotvaros.hu.

Fax: +361 8727478

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési

rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia



 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben

adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szolgáltatási szerződés a „Belvárosi Karácsony” és a “Váci utca újramárkázása” projekt stratégiai

marketingkommunikációs tervének kidolgozására és a hozzá kapcsolódó taktikai eszköztár

megtervezésére és megvalósítására

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,

árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a

közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek

megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 11

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest V. kerület közigazgatási területe



NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó

információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak

számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A „Belvárosi Karácsony” és a “Váci utca újramárkázása” projekt stratégiai marketingkommunikációs

tervének kidolgozása és a hozzá kapcsolódó taktikai eszköztár megtervezése és megvalósítása

(stratégiai marketingkommunikációs terv elkészítése, taktikai eszköztár, valamint kreatív

koncepciók és tervek kidolgozása, megvalósítása).

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79342000-3

További

tárgyak:

79410000-1

79300000-7

79553000-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.

melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)



A „Belvárosi Karácsony” és a “Váci utca újramárkázása” projekt stratégiai marketingkommunikációs

tervének kidolgozása és a hozzá kapcsolódó taktikai eszköztár megtervezése és megvalósítása” az

alábbi részletezés szerint:

Stratégiai marketingkommunikációs terv elkészítése, (helyzetelemzéssel, célcsoportelemzéssel

együtt)

Taktikai eszköztár kidolgozása, megvalósítása (széleskörű gyakorlati támogatás biztosítása a

stratégiai terv megvalósítása érdekében)

Kreatív koncepciók és tervek kidolgozása, megvalósítása:

a) Logo és arculat kidolgozása: a Váci utca, mint márka 1 db új arculatának kialakítása, beleértve a

logo-t is

b) Kétféle nyomtatott kiadványkészítése, kiemelt hangsúlyt fektetve a Belvárosi Karácsony és Váci

utca brandmagazinra

c) Rádió és outdoor hirdetések gyártása: 1-1-1 féle óriásplakát, citylight és rádiószpot hirdetés

elkészítése

d) Médiavásárlás: a stratégiai marketing-kommunikációs tervhez illeszkedő 1 db médiaterv

kialakítása és felületek megvásárlása (nyomtatott, elektronikus és outdoor egyaránt)

e) 1-1 db Online és social media plaform kialakítása: Váci utca honlap (B2C felület a fogyasztók felé,

B2B platform és kereskedelemélénkítő tudástár a helyi üzleti közösségek felé), Social Media

monitoring és -csatornák kialakítása

f) Rendezvényekre történő javaslattétel a Belvárosi Karácsony és a Váci utca újramárkázása projekt

kapcsán: 1 db rendezvény vagy rendezvénysorozat

A részleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható

szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a

szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 14 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)



III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér (késedelemmel érintett naptári naponként 100.000.- Ft), kötbérmaximum: a

nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: (nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-a).

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi

rendelkezésekre: (adott esetben)

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást, a szerződésben

meghatározott módon és tartalommal való teljesítést esetén a teljesítésigazolást követően,

átutalással teljesíti a Kbt. 130. § szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

(adott esetben)

Nem követelmény.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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 (adott

esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok

bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)

bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:

- Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem

tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. §

(1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4.

§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

- Az ajánlattevőnek – a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell, hogy a szerződés

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső

alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a

Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő

ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 20.§ (3) bekezdésében és

21. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi

dokumentumokat:

P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja alapján a számláját vezető

valamennyi pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti a bankszámláját (a

bankszámlaszámok megjelölésével) és az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás

V.5.) pontjában feltüntetett időpont) visszaszámított 2 évben volt-e sorban állás valamely

számláján, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell a

korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) 14. § (5) bekezdésének alkalmazására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 2 évben sorban állás volt bármelyik

számláján.

(a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi

dokumentumokat:

M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a

szakembereknek a megnevezése, képzettségük, végzettségük, gyakorlati idejük ismertetése (év,

hónap), akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani a szakemberek által aláírt

szakmai önéletrajzokat, a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatait.

Csatolni kell a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez

Ajánlattevő rendelkezésére áll, a projektvezető részéről továbbá azt a nyilatkozatot is, hogy

rendelkezik a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 

 

M/1. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 

 

a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik: 

- felsőfokú végzettséggel, 

- a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével, 

- rendezvényszervezői tapasztalatokkal - legalább 1 db olyan projektben szerzett tapasztalattal, 

amelyben a feladat a marketing és kommunikáció volt, 

- legalább 5 éves szakmai gyakorlattal szolgáltatások PR és/vagy marketing tevékenységében, és



ebből legalább 3 év projektvezetői tevékenységgel, 

b) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves social media-csatorna tervezési

szakmai gyakorlattal rendelkező kreatív szakemberrel, 

c) legalább 1 fő legalább 3 éves sales szakmai gyakorlattal rendelkező hirdetésszervező

szakemberrel, 

d) legalább 1 fő, legalább 3 év reklámügynökségi gyakorlattal rendelkező operátor szakemberrel 

Ugyanazon szakemberrel legfeljebb 2 alkalmassági követelmény teljesíthető. 

 

(a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

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

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos



 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám

Nettó ellenszolgáltatás HUF-ban megadva 50

Szakmai koncepció megalapozottsága,

kidolgozottsága
50

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

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

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2012/10/19 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00



A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50800 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértéke az ÁFA-t tartalmazza, összesen bruttó 50.800.- Ft (nettó 40.000.- Ft +

10.800.- Ft ÁFA) összegű. Befizetése az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett

11784009-15505006 számú bankszámlájára teljesítendő. A befizetési okmányon a befizetés

jogcímeként feltüntetendő „A Belvárosi Karácsony” és a “Váci utca újramárkázása” projekt stratégiai

marketingkommunikációs tervének kidolgozása és a hozzá kapcsolódó taktikai eszköztár

megtervezése és megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás”

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2012/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

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

esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2012/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal, 1051 Budapest,

Erzsébet tér 4., fszt. tárgyaló

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)



V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első

tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban

való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos

további információk: (adott esetben)

A dokumentáció ellenértékének befizetése a dokumentáció átvételekor igazolható az átutalás

teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői/alvállalkozói bélyegző lenyomattal és aláírással

ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.

A dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás bemutatását/kézhezvételét követően a

dokumentáció átvehető az I.1. pontban megjelölt címen személyesen, vagy meghatalmazott útján

az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő

lejárta napján 9:00-10:00 óra között.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső

határa:

1-100

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti

ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. bírálati rész-szempont (ellenszolgáltatás) esetében a fordított arányosítás módszerével 

történik az értékelés 

Ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő összesített nettó megajánlást az értékarányosítás (fordított 

arányosítás) módszerével hasonlítja össze, ahol a legalacsonyabb összeget tartalmazó ajánlat 

kapja a 100 pontot, a többi megajánlás arányosan kevesebbet. 

P=Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

2. bírálati rész-szempont: Szakmai koncepció megalapozottsága, kidolgozottsága: 

A számítási szabályokat a dokumentáció részletezi. 

Szakmai koncepció megalapozottsága, kidolgozottsága 

Súlyszám: 50. 

Vizsgálati szempontok: 

— Célcsoport pontos meghatározás - célközönség(ek) profilja, 

— Fogyasztói szokások vizsgálata / meghatározása, 

— Célcsoport médiahasználati szokásainak vizsgálata, 

— A kidolgozott stratégia mennyire van összhangban a briefben meghatározott célokkal, 

— A kidolgozott stratégia mennyire ad megoldási javaslatot a briefben meghatározott célokra. 

A legjobb ajánlatnak az az anyag minősül amely minden részelemet (amelyek a bírálati 

szempont-rendszerben fel van sorolva) teljes körűen és részletesen, szakmai indoklásokkal 

kidolgoz. Amennyiben az ajánlattevő nem dolgoz ki egy elvárt elemet illetve hibásan határozza meg



esetleg fordítja át (média célcsoportra) a pontos feladatleírásban (brief-ben) meghatározott

célcsoportot vagy nem készíti el a célközönség profilt vagy nem készíti el a célcsoportok

fogyasztási és média használati szokásainak vizsgálatát rosszabb helyezést kap mint az az

ajánlattevő aki ezeket a részfeladatokat teljes körűen elvégezte. A kidolgozott stratégia valamint a

pontos feladatleírás (brief) összhangjának vizsgálata valamint az ezekre adott megoldási javaslatok

vizsgálata során az az ajánlattevő kapja a maximális pontot aki részletesen megindokolja, hogy a

pontos feladatleírásban (brief-ben) meghatározott célokat az általa kidolgozott stratégiával hogyan

lehet elérni. Amennyiben az ajánlattevő az anyagában nem ad magyarázatot erre, rosszabb

helyezést ér el, mint az, aki részben vagy teljes mértékben kidolgozott választ ad. 

Tehát: A maximális pontszámhoz az ajánlattevőknek részletesen meg kell határozni a

kampánycélokat és az elvárt fogyasztói Insight-okat. A célcsoportot profil és demográfiai alapon is

kell vizsgálnia. Fontos, hogy részletesen levezetve, világosan, elérés alapon vizsgálja, esetleg

szegmentálja (indokolja a szükségességet) a megcélozandó réteget. A kampánycélok tekintetében

részletesen kell vizsgálnia a célcsoport média és fogyasztási szokásait. Kommunikációs

szempontból az ajánlattevőnek írásban részletesen meg kell alapoznia a kampánystratégiát. A

megalapozásnak tartalmaznia kell, hogy a kampánycélok hogyan teljesülnek a stratégiai-tervben.

Be kell mutatnia, hogy a pontos feladatleírásban (brief-ben) meghatározott kommunikációs célok

hogyan érhetőek el az általa meghatározott stratégiával és ez hogyan kerül összhangba a pontos

feladatleírásban (brief-ben) meghatározott célokkal. A kidolgozott anyagában be kell mutatnia

hogyan és mivel épít a kommunikációs célokra.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek

a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési

szempontokhoz képest szigorúbbak:

P/1., M1.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő az eljárás során - a Kbt. 67.§ alapján - biztosít lehetőséget hiánypótlásra. 

2.) Az ajánlatot a Kbt. 61 §. (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek 

megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott 

személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető 

tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban 

kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolat” megjelölést. 

Eltérés esetén az „Eredeti” példány tartalma a mérvadó. 

Az ajánlatokat ajánlatkérő - az ajánlattételi felhívás I. 1. pontjában megadott - címére közvetlenül 

vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az 

ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

 

A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „A Belvárosi Karácsony” és a “Váci



utca újramárkázása” projekt stratégiai marketingkommunikációs tervének kidolgozása és a hozzá 

kapcsolódó taktikai eszköztár megtervezése és megvalósítása”, valamint: „Nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejártáig!” 

3.) A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdésének 

megfelelően. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat 

összeállításának, benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban ajánlott 

igazolás- és nyilatkozatminták szerepelnek, melyeket értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban 

elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) 

dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban az 

ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve nem 

értelmezhető. 

Ajánlattevőnek a Kbt-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 

elkészítenie és benyújtania. 

4.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló 

megállapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés 

teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget. Közös 

ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan 

felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglalt követelményekre. 

5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés 

szerint. 

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatokat. 

7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamint bevonásuk esetén az alkalmasság 

igazolására igénybe venni kívánt szervezet (személy) alábbi dokumentumait: 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás., 

- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő és/vagy meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, aláírásmintája(i)t, 

- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre 

vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. 

8.) Az benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

elegendő egyszerű másolatban benyújtani. 

9.) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván 

megfelelni, hogy Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre 

(személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55.§ (5)-(6) 

bekezdései szerint történik. 

10.) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az 

ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, a teljesítés 

helyén hatályos kötelezettségeket. 

11.) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

12.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított



igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az

ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint 

13.) Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a

kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. 

14.) Az 1. sz. bírálati részszempont, azaz az ellenérték magában foglalja az ajánlattevőnek a

szolgáltatás nyújtásával, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét. 

15.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdése szerint köti meg a szerződést. 

16.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu

weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg. 

17.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatához becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi

intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:



Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is

használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

További

tárgyak:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)



5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

----------------------
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