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Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design
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Kereskedelmi Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New
Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design

Nyertes ajánlattevő:

Szolgáltató Kft.;New Land Media Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New
Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design
Szolgáltató Kft.;New Land Media Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New
Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design
Szolgáltató Kft.;New Land Media Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New
Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design
Szolgáltató Kft.;New Land Media Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New
Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design
Szolgáltató Kft.;New Land Media Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New
Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.;Lounge Design Szolgáltató Kft.;New Land Media
Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Lounge Design
Szolgáltató Kft.
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A Kbt. 31.§ (3) bekezdése alapján központosított
Ajánlatkérő típusa:

közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított
szervezet (központi beszerző szerv)
A 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1.§ b) pontja

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

szerinti kormányzati kommunikációs feladatok
ellátása

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aszódi Viktória
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
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x Egyéb típus: A Kbt. 31.§ (3) bekezdése alapján központosított közbeszerzés során
ajánlatkérésre feljogosított szervezet (központi beszerző szerv)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1.§ b) pontja szerinti kormányzati
kommunikációs feladatok ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként
csatlakozó szervezetek számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79000000-4

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott
kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására" - A keretmegállapodás
alapján a 2018. III. negyedévében lebonyolított írásbeli konzultációk
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 16884943091 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos
feladatok ellátása 8.”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92120000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati
döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 8.” A műszaki leírásban részletesen meghatározott
kommunikációs feladatok legfeljebb nettó 1.615.422.170,- Ft, azaz nettó
egymilliárd-hatszáztizenötmillió- négyszázhuszonkétezer-százhetven forint keretösszegig. A KM 18.3
pontjával összhangban nettó 692.323.787 Ft, azaz nettó
hatszázkilencvenkettőmillió-háromszázhuszonháromezer-hétszáznyolcvanhét forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Miniszterelnöki Kabinetiroda nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség
részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a
Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan” A
műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 450.000.000,- Ft, azaz nettó négyszázötvenmillió forint keretösszeg. A KM 18.3 pontjával
összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 135.000.000 Ft, azaz nettó százharmincötmillió
forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
(MEHIB), közös elnevezéssel az EXIM 2018. II. félévi tevékenységéhez kapcsolódó marketing és
kommunikációs feladatok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar
Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB), közös elnevezéssel az EXIM 2018. II. félévi tevékenységéhez
kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen
meghatározottak szerint.A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok
elvégzése legfeljebb a nettó 232.450.000,- Ft, azaz nettó
Kettőszázharminckettőmillió-négyszázötvenezer forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. nevében és
javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Az Antenna Hungária Zrt. kommunikációs tevékenysége körében végzendő integrált
reklámügynökségi és médiaügynökségi feladatok ellátása 2018. II. félévben”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79320000-3
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az Antenna Hungária Zrt. kommunikációs tevékenysége
körében végzendő integrált reklámügynökségi és médiaügynökségi feladatok ellátása 2018. II.
félévben” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.A műszaki leírásban részletesen
meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 175.400.000,- Ft, azaz nettó
Százhetvenötmillió-négyszázezer forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az Antenna Hungária Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére az Országos Könyvtári
Rendszer projekt kommunikációs célú grafikai tervezési és gyártási feladatainak ellátása”
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79822500-7

Kiegészítő szójegyzék

79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére
az Országos Könyvtári Rendszer projekt kommunikációs célú grafikai tervezési és gyártási
feladatainak ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.A műszaki leírásban részletesen
meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 8.188.976,- Ft, azaz nettó
Nyolcmillió-egyszáznyolcvannyolcezer-kilencszázhetvenhat forint keretösszeg.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség nevében és javára folytatta le az
írásbeli konzultációt.

9

II.2.1)
Elnevezés: „A Hungarofest Nonprofit Kft által szervezett nemzeti, valamint egyéb rendezvényekhez
kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása”
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5

Kiegészítő szójegyzék

79822500-7
79320000-3
79416000-3
79821000-5
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Hungarofest Nonprofit Kft által szervezett nemzeti,
valamint egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint. A műszaki leírásban részletesen
meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 362.000.000, azaz nettó
háromszázhatvankettőmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a
nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 108.600.000 Ft, azaz nettó száznyolcmillió-hatszázezer forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Hungarofest Nonprofit Kft. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A MÁV Zrt. részére a „150 éves a MÁV” jubileumi év rendezvényei (Nemzetközi Vasúti
Járműparádé és Jubileumi év záróesemény) programjával kapcsolatos kommunikációs feladatok
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ellátása”
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A MÁV Zrt. részére a „150 éves a MÁV” jubileumi év
rendezvényei (Nemzetközi Vasúti Járműparádé és Jubileumi év záróesemény) programjával
kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 150.000.000,- Ft, azaz nettó százötvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3
pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 45.000.000,- Ft, azaz nettó
negyvenötmillió forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Médiatervezéssel és médiavásárlással (helyi, regionális, országos médiumokban való
megjelenés) kapcsolatos feladatok ellátása Paks II. Zrt. részére 2018 II. félévében és 2019 évben”
Rész száma: 8
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79416000-3

Kiegészítő szójegyzék

92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Médiatervezéssel és médiavásárlással (helyi, regionális,
országos médiumokban való megjelenés) kapcsolatos feladatok ellátása Paks II. Zrt. részére 2018 II.
félévében és 2019 évben”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.A műszaki leírásban részletesen
meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 115.000.000,- Ft, azaz nettó
egyszáztizenötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó
keretösszeg 30%-a, nettó 34.500.000,- Ft, azaz nettó harmincnégymillió-ötszázezer forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Paks II. Atomerőmű Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása”
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79822500-7
79416000-3
79821000-5
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Kiegészítő szójegyzék

79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi
feladatainak ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 49.900.000,- Ft, azaz nettó negyvenkilencmillió-kilencszázezer forint keretösszeg
kimerüléséig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 20 %-a, azaz
9.980.000 Ft + Áfa, azaz kilencmillió kilencszáznyolcvanezer forint + általános forgalmi adó
tekintendő opciónak (a továbbiakban: „opciós összeg”).
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a MÁV-START Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A NIPÜF Zrt. nemzeti ipari park hálózatához kapcsolódó közterületi reklámkampány,
valamint a kapcsolódó médiaügynökségi feladatok ellátása”
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
79342200-5

További tárgyak:

79821000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A NIPÜF Zrt. nemzeti ipari park hálózatához kapcsolódó
közterületi reklámkampány, valamint a kapcsolódó médiaügynökségi feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 35.000.000.-Ft, azaz harmincötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával
összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 10.500.000.- Ft, azaz nettó tízmillió ötszázezer forint
opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. nevében és javára folytatta le az
írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Diákhitel Központ Zrt. részére médiavásárlási feladatok ellátása”
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Diákhitel Központ Zrt. részére médiavásárlási feladatok
ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 99.000.000,- Ft, azaz nettó Kilencvenkilencmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3
pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 29.700.000,- Ft, azaz nettó
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Huszonkilencmillió-hétszázezer forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Diákhitel Központ Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Integrált kommunikációs ügynökségi és komplex rendezvényszervezési feladatok
teljeskörű ellátása a HungaroControl Zrt. Külkapcsolati és Kommunikációs Osztálya számára”
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79822500-7
79416000-3
79821000-5
79952000-2

Kiegészítő szójegyzék

92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Integrált kommunikációs ügynökségi és komplex
rendezvényszervezési feladatok teljeskörű ellátása a HungaroControl Zrt. Külkapcsolati és
Kommunikációs Osztálya számára”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 250.000.000, azaz nettó Kettőszázötvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a HungaroControl Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Rendezvényszervezési és kommunikációs feladatok ellátása a HungaroControl Zrt.
Üzletfejlesztési Igazgatósága számára”
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79822500-7
79416000-3
79821000-5
79952000-2

Kiegészítő szójegyzék

92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Rendezvényszervezési és kommunikációs feladatok ellátása
a HungaroControl Zrt. Üzletfejlesztési Igazgatósága számára”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 35.000.000,-, azaz nettó harmincötmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a HungaroControl Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság külföldi és
belföldi divat és design tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása"
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. külföldi és belföldi
divat és design tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása" A műszaki leírásban részletesen
meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 409.448.819,- Ft, azaz nettó
négyszázkilencmillió-négyszáznegyvennyolcezer-nyolcszáztizenkilenc forint keretösszeg
kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 122.834.646,- Ft,
azaz nettó százhuszonkétmillió-nyolcszázharmincnégymillió-hatszáznegyvenhat forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok
éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi
feladatok ellátása”
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex
kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak
szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb
nettó 787.401.575 Ft + Áfa, azaz nettó hétszáznyolcvanhétmillió-négyszázegyezer-ötszázhetvenöt
forint keretösszegig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, azaz
236.220.473 Ft + Áfa, azaz kétszázharminchatmillió-kétszázhúszezer-négyszázhetvenhárom forint +
általános forgalmi adó tekintendő opciós összegnek.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az Erzsébet- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nevében és javára folytatta le
az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Magyar Állami Operaház 2018 őszi New York-i turnéjához kapcsolódó
médiaügynökségi, gyártási és egyéb kommunikációs feladatok ellátása”
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79311200-9
79821000-5

Kiegészítő szójegyzék

92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Magyar Állami Operaház 2018 őszi New York-i turnéjához
kapcsolódó médiaügynökségi, gyártási és egyéb kommunikációs feladatok ellátása” A műszaki
leírásban részletesen meghatározottak szerint.A műszaki leírásban részletesen meghatározott
kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó 100.000.000.-Ft, azaz egyszázmillió forint
keretösszegig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 30 %-a, azaz nettó
30.000.000.-Ft, azaz harmincmillió forint tekintendő opciónak.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Állami Operaház nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Az MVM Csoporthoz tartozó egyes társaságok 2018. II. félévi kommunikációs
tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak teljes körű ellátása”
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az MVM Csoporthoz tartozó egyes társaságok 2018. II. félévi
kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak teljes körű ellátása” A műszaki leírásban
részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 1 168 704 450 Ft azaz nettó egymilliárd-százhatvannyolcmillió-hétszáznégyezer-négyszázötven
forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a Keretösszegből nettó 348 772
950 Ft, azaz nettó háromszáznegyvennyolcmillió-hétszázhetvenkettőezer-kilencszázötven forint
opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
20

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében és javára
folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2018. II. félévi belföldi és külföldi
kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi, média- és online ügynökségi, valamint kutatási
feladatok ellátása”
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2018. II. félévi belföldi
és külföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi, média- és online ügynökségi,
valamint kutatási feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.A
műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 2.577.443.472 forint, azaz nettó
kettőmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-négyszáznegyvenháromezer-négyszázhetvenkettő forint
keretösszeg.. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 773.233.042 Ft, azaz
nettó hétszázhetvenhárommillió-kettőszázharmincháromezer-negyvenkettő forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2018 évi nyári és őszi programjaihoz és
rendezvényeihez kapcsolódó komplex kommunikációs feladatok ellátása”
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5

Kiegészítő szójegyzék

92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2018 évi nyári és
őszi programjaihoz és rendezvényeihez kapcsolódó komplex kommunikációs feladatok ellátása” A
műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint. A műszaki leírásban részletesen
meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 150.000.000 Ft, azaz nettó
egyszázötvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó
keretösszeg 30%-a, nettó 45.000.000,- Ft, azaz nettó negyvenötmillió forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
22

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Az MFB Zrt. pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó 2018 - 2020. évi komplex
kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az MFB Zrt. pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó 2018 2020. évi komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 900.000.000,- azaz nettó kilencszázmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Komplex stratégiai kommunikációs feladatok ellátása a Miniszterelnöki Kabinetiroda
részére”
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79342200-5
79311200-9

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex stratégiai kommunikációs feladatok ellátása a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 90.000.000,- Ft azaz nettó Kilencvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával
összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 27.000.000 Ft, azaz nettó Huszonhétmillió forint
opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Miniszterelnöki Kabinetiroda nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2018. évi őszi-téli,
közlekedésbiztonsági rádiós kampányával összefüggő gyártási és médiaügynökségi feladatok
ellátása”
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
79342200-5

További tárgyak:

92112000-9

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2018. évi
őszi-téli, közlekedésbiztonsági rádiós kampányával összefüggő gyártási és médiaügynökségi
feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 40.000.000,- Ft azaz nettó Negyvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Ajánlatkérő az Országos Rendőr-főkapitányság-Országos Balesetmegelőzési Bizottság nevében és
javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Integrált reklámügynökségi feladatok és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása a
keringési betegségek megelőzését célzó komplex program keretében az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ számára”
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Integrált reklámügynökségi feladatok és kapcsolódó
gyártási feladatok ellátása a keringési betegségek megelőzését célzó komplex program keretében
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 43.500.000,- Ft azaz nettó negyvenhárommillió-ötszázezer forint keretösszeg. A KM 18.3
pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 13 050 0000.- Ft, azaz nettó
tizenhárommillió-ötvenezer forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
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Elnevezés: „A Károli Gáspár Református Egyetem felsőoktatási felvételi kampányához kapcsolódó
médiaügynökségi feladatok ellátása”
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
79342200-5

További tárgyak:

79821000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Károli Gáspár Református Egyetem felsőoktatási felvételi
kampányához kapcsolódó médiaügynökségi feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 16.500.000,- Ft, azaz nettó Tizenhatmillió-ötszázezer forint keretösszeg kimerüléséig. A KM
18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 10 %-a, nettó 1.650.000 Ft, azaz nettó
Egymillió-hatszázötvenezer forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Károli Gáspár Református Egyetem nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos
feladatok ellátása 9.”
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További tárgyak:

79342200-5
79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati
döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 9.”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok legfeljebb nettó
5.905.511.811,- Ft, azaz nettó Ötmilliárd-kilencszázötmillió-ötszáztizenegyezer-nyolcszáztizenegy
forint keretösszegig. A KM 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a opció, 1.771.653.543.- Ft,
azaz Egymilliárd-hétdzázhetvenegymillió-hatszázövenháromezer-ötszáznegyvenhárom forint.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Miniszterelnöki Kabinetiroda nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív tervezési és gyártási feladatok,
kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése”
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79342200-5
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Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

79822500-7
79416000-3
79821000-5
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív
tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online
szolgáltatási feladatok elvégzése”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 283.748.031,- Ft, azaz nettó
Kettőszáznyolcvanhárommillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint keretösszeg
kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban nettó 33.748.031,- Ft, azaz nettó
Harminchárommillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint tekintendő opciónak (a
továbbiakban: „opciós összeg”).
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Nemzeti Befektetési Ügynökség nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A NISZ Zrt. részére az elektronikus közigazgatási szolgáltatások népszerűsítését célzó
média kampányához kapcsolódó kommunikációs és marketing feladatok ellátása”
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

79342200-5

További tárgyak:

79822500-7
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére
az elektronikus közigazgatási szolgáltatások népszerűsítését célzó média kampányához kapcsolódó
kommunikációs és marketing feladatok ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 40.000.000, azaz nettó negyvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nevében és javára folytatta le az
írásbeli konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „A mozgás gyógyszer” elnevezésű, többnapos sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
és a kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az ÁEEK részére Magyarországon”
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
79342200-5

További tárgyak:

79822500-7
30

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „A mozgás gyógyszer” elnevezésű, többnapos
sportrendezvény szervezése, lebonyolítása és a kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok
ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére Magyarországon
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 63.000.000 Ft, azaz nettó hatvanhárommillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3
pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 18.900.000 Ft, azaz nettó
tizennyolcmilló-kilencszázezer forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.5) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nevében és javára folytatta le az írásbeli
konzultációt.
II.2.1)
Elnevezés: „MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság számára
kommunikációs célú nyomdai gyártási feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása”
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
79822500-7

További tárgyak:

79821000-5
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott
helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő
Részvénytársaság számára kommunikációs célú nyomdai gyártási feladatok és kapcsolódó
szolgáltatások ellátása”
A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a
nettó 40.000.000 Ft, azaz nettó negyvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával
összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 12.000.000 Ft, azaz nettó tizenkétmillió forint opció.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az
ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd a II.2.4) pontot
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nevében és javára folytatta le az írásbeli konzultációt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
32

Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 073 - 162028
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az állampolgárok életét
kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 8.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2307745957
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2307745957
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Komplex
kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ügynökség részére a nyári
kommunikációs aktivitásokhoz kapcsolódóan”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 450000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 450000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az EXIM 2018. II. félévi
tevékenységéhez kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 232450000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 232450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az Antenna Hungária
Zrt. kommunikációs tevékenysége körében végzendő integrált reklámügynökségi és
médiaügynökségi feladatok ellátása 2018. II. félévben”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 175400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére az Országos Könyvtári Rendszer projekt kommunikációs
célú grafikai tervezési és gyártási feladatainak ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
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Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8188976
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8188976
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Hungarofest
Nonprofit Kft által szervezett nemzeti, valamint egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs
feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
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Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 362000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 362000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Vállalkozási ksz.„A MÁV Zrt. részére a „150 éves a MÁV”
jubileumi év rendezvényei (Nemzetközi Vasúti Járműparádé és Jubileumi év záróesemény)
programjával kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2018/08/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Vállalkozási ksz.-„Médiatervezéssel és
médiavásárlással (helyi, regionális, országos médiumokban való megjelenés) kapcsolatos feladatok
ellátása Paks II. Zrt. részére 2018 II. félévében és 2019 évben”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 115000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A MÁV-START Zrt.
marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49900000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A NIPÜF Zrt. nemzeti
ipari park hálózatához kapcsolódó közterületi reklámkampány, valamint a kapcsolódó
médiaügynökségi feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Diákhitel Központ
Zrt. részére médiavásárlási feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Integrált
kommunikációs ügynökségi és komplex rendezvényszervezési feladatok teljeskörű ellátása a
HungaroControl Zrt. Külkapcsolati és Kommunikációs Osztálya számára”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
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Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - "Rendezvényszervezési
és kommunikációs feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. Üzletfejlesztési Igazgatósága számára”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
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E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 14 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság külföldi és belföldi divat és design
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása..."
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 409448819
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 409448819
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: Váll. ksz. - „Az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához
kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
57

Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 787401575
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 787401575
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 16 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Magyar Állami
Operaház 2018 őszi New York-i turnéjához kapcsolódó médiaügynökségi, gyártási és egyéb
kommunikációs feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az MVM Csoporthoz
tartozó egyes társaságok 2018. II. félévi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak
teljes körű ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1168704450
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1168704450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 18 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az MTÜ 2018. II. félévi
belföldi és külföldi kommunikációjához kapcsolódó reklámügynökségi, média- és online ügynökségi,
valamint kutatási feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2577443472
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2577443472
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 19 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Várgondnokság
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018 évi nyári és őszi programjaihoz és rendezvényeihez kapcsolódó
komplex kommunikációs feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
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Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 20 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az MFB Zrt. pénzügyi
szolgáltatásaihoz kapcsolódó 2018 - 2020. évi komplex kommunikációs ügynökségi feladatok
ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
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Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 900000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 900000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 21 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Komplex stratégiai
kommunikációs feladatok ellátása a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90000000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 22 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottság 2018. évi őszi-téli, közlekedésbiztonsági rádiós kampányával
összefüggő gyártási és médiaügynökségi feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 23 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Integrált
reklámügynökségi feladatok és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása a keringési betegségek
megelőzését célzó komplex program keretében az ÁEEK számára”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 24 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A Károli Gáspár
Református Egyetem felsőoktatási felvételi kampányához kapcsolódó médiaügynökségi feladatok
ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 25 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „Az állampolgárok
életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 9.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5905511811
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5905511811
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 26 Elnevezés: Vállalkozási keretszer. - „A Nemzeti Befektetési
Ügynökség részére kreatív tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi
szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 283748031
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 283748031
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 27 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „A NISZ Zrt. részére az
elektronikus közigazgatási szolgáltatások népszerűsítését célzó média kampányához kapcsolódó
kommunikációs és marketing feladatok ellátása”
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
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Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 28 Elnevezés: Váll. ksz. - „A mozgás gyógyszer” elnevezésű,
többnapos sportrendezvény szervezése, lebonyolítása és a kapcsolódó kommunikációs ügynökségi
feladatok ellátása az ÁEEK részére Magyarországon”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 29 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - „MFB Magyar
Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság számára kommunikációs célú nyomdai
gyártási feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Minden írásbeli konzultáció szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők
tettek ajánlatot (tekintettel a Keretmegállapodás erre vonatkozó kötelezettségére):
- New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Adószám:24670827-2-43) és Lounge
DesignSzolgáltató Kft.
(Adószám:22715544-2-43) által alkotott konzorcium (cím: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fsz. 4.).
Alvállalkozók igénybevételére a szerződés teljesítéséhez a Keretmegállapodásban foglaltak
szerint kerül sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.
§-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
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Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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