EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Csalogány utca
Város/Község: Budapest

9-11.
Postai
irányítószám:

Ország:

Magyarország

H-1027
Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

+36 1 488-9430

Címzett: Dr.

Borbély László András, általános
vezérigazgató-helyettes
E-mail:

Fax:

marketing@akk.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

+36 1 488-9405

http://www.akk.hu/

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.akk.hu/

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi
szervezet
Egyéb (nevezze meg): Egyéb jogszabály

alapján létrehozott 100 %-os állami
tulajdonban lévő gazdasági társaság

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?

igen

nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció tervezése, nyomdai
anyagok előkészítése, elektronikus reklámok előkészítése, film- és rádió spotok előállítása, valamint
ezen anyagok későbbi méretmutációinak elkészítése és adott média felé történő továbbítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a 2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Részletvétel

13

Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye

Magyarország

NUTS-kód

••• ••

NUTS-kód

•••••

NUTS-kód

HU

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

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma

••• VAGY, adott esetben, maximális létszáma

•••
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

••

vagy hónap(ok)ban:

•••

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció tervezésére, nyomdai
anyagok előkészítésére, elektronikus reklámok előkészítésére, film- és rádió spotok előállítására,
valamint ezen anyagok későbbi méretmutációinak elkészítésére és adott média felé történő
továbbítására irányuló megbízással vegyes vállalkozási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

További tárgy(ak)

79.34.00.00-9 Hirdetési és
marketingszolgáltatások
79.34.22.00-5 Reklámtervezési és
szervezési szolgáltatások
79.96.00.00-1 Fényképészeti és
járulékos szolgáltatások
92.11.12.10-7 Reklámfilmgyártás

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

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

igen

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

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

valamennyi részre

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció tervezése, nyomdai
anyagok, elektronikus reklámok előkészítése, valamint film- és rádió spotok előállítása, ami
magában foglalja az alábbi feladatokat
1.) Kreatív koncepció készítése,
TV story-boardok, rádió szinopszisok készítése,
Óriásplakát tervezése és nyomdai előkészítése,
Citylight, jármű (villamos, busz) plakát tervezése és nyomdai előkészítése,
Szórólap tervezése, nyomdai előkészítése,
Elektronikus reklámok (banner, plazma tv felület) tervezése,
Sajtóhirdetés tervezése és nyomdai előkészítése,
Kártyanaptár, ügyfélkártya, ügyféldosszié tervezése, nyomdai előkészítése.
Magyar Állampapírokra vonatkozó koncepcionális névjavaslat(ok) benyújtása.
2.) TV story-boardok alapján film-, virtuális TV-spot, illetve rádió szinopszisok alapján rádióreklám
gyártása,
valamint a fentiekhez szükséges kreatív feladatok ellátása (szövegírás, grafikai tervezés, fotózás,
operátori munkák, zeneszerzés (-szereztetés), vagy zene kiválasztás, a film és rádiógyártás teljes
menedzselése és felügyelete) a dokumentációban részletezettek szerint.
3.) A reklámkampányok lebonyolításához szükséges méretmutációk elkészítése, illetve a kreatív
reklámanyagok aktualizálása (pl. kamatmértékek módosítása) a médiaügynökség által átadott és
elfogadott médiaterv alapján. Az elkészített méretmutációk továbbítása a megfelelő média felé, rádió
spot megküldése a rádiócsatornáknak, valamint tv spot továbbítása a tv csatornák felé az általuk
meghatározott technikai specifikációk szerint,.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban:

••

vagy

napokban:

••••

(a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

•••

vagy:

•••

és

•• •

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:

hónapokban:

••

vagy

napokban:

••••

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés

befejezés

vagy napokban:

23/04/2012
31/12/2013

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén késedelmi, a teljesítés elmaradása esetén meghiúsulási,
továbbá hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér felszámítására jogosult az ajánlattételi felhívás
8. számú mellékletében (Szerződés tervezet) foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítés alapján járó ellenértéket a teljesítés igazolását követően
kiállított, cégszerűen aláírt számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári
napon belül a Kbt. 305. §-ában meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával, átutalással egyenlíti
ki. A számla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás. Ajánlatkérő és a
nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat
kötelesek alkalmazni. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben)

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben)

igen

nem

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

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

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a 61.§ (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró
okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjában, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében
felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(9)
bekezdéseinek megfelelően, a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó útmutatója (KÉ 2011/118. szám;
2011. október 10.) szerinti igazolási módok szerint a részvételi jelentkezésben kell igazolni, hogy nem
állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott
kizáró okok.
Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó
szervezet esetében nyilatkozni szükséges arról, hogy a részvételre jelentkező/10% feletti
alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság/hatóság bocsátja ki. (Az ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa igazolási módokra vonatkozó útmutatójára (KÉ
2011/118. szám; 2011. október 10.) Ezen szervezetek nyilvántartásának kivonatát (vagy ennek
hiányában bírósági vagy hatósági igazolást) kell benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a
részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a fenti kizáró
okok hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókra – vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy nem tartoznak a kizáró okok
hatálya alá a Kbt. 63.§ (3) bekezdése szerint.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 69. § (4) bekezdés
alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott személyt (szervezetet)
alvállalkozónak minősít, úgy rájuk az alvállalkozókra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind
a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során. A továbbiakban ezért külön
nem utalunk az e jogszabály által biztosított lehetőség alapján alvállalkozónak minősített szervezetek
esetében irányadó előírásokra.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimum követelménye(i)
(adott esetben):

P1.) A részvételre jelentkezőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett
pénzforgalmi
számlája
tekintetében,
a
számlavezető pénzintézet által a részvételi
jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem

P1.) Alkalmas a részvételre jelentkező és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
amennyiben részvételi felhívás feladását (jelen
hirdetmény VI.5. pontja) megelőző 12 hónapban
egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30
napnál hosszabb sorban állás.

régebben kiállított igazolás, legalább a következő
tartalommal:
 a pénzforgalmi számla száma,
 a számlanyitás dátuma,
a részvételi felhívás feladását (jelen hirdetmény
VI.5. pontja) megelőző 12 hónapban előfordult-e
a számlán 30 napnál hosszabb sorban állás.
P2.) Az ajánlathoz csatolni kell részvételre
jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10%-t
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak vagy ezek jogelődjének: a Kbt.
66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlattételi határidőt közvetlenül megelőző 2
(kettő) lezárt üzleti év – működési formájának
megfelelő – számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolójának egyszerű másolatát
(ha a
részvételi jelentkező /10 % feletti alvállalkozó
letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét) Ha a részvételi jelentkező /10 %
feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország
joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
nyilatkozatot kell csatolni a felhívás feladását
közvetlenül megelőző 2 lezárt üzleti év mérleg
szerinti eredményéről.

P2.) Alkalmas a részvételre jelentkező, és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
saját vagy jogelődjének ajánlattételi határidőt
közvetlenül megelőző 2 (kettő) lezárt üzleti év
bármelyikében a mérleg szerinti eredménye nem
volt negatív;

P3.) A részvételre jelentkezőnek és/vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
csatolnia szükséges a 2010. és 2011. évi teljes áfa nélkül számított - árbevételéről, valamint
ugyanezen években a közbeszerzés tárgyából
(kreatív ügynökségi szolgáltatásból származó,
médiatervezési és médiavásárlási forgalom
nélküli) származó - áfa nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,
hogy a részvételre jelentkező/a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.

P3.) Alkalmas a részvételre jelentkező és/vagy a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
amennyiben 2010. és 2011. évek mindegyikében
a teljes nettó árbevétele elérte a 400 millió
forintot, valamint közbeszerzés tárgyát képező
(kreatív ügynökségi szolgáltatásból származó,
médiatervezési és médiavásárlási forgalom
nélküli)
tevékenységéből
származó
nettó
árbevétele ugyanezen időszakban elérte az 200
millió forintot.

Az alkalmasság igazolása során közös részvételi
jelentkezés esetén a Kbt. 69.§ (9) bekezdése,
erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén
a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése, valamint a P.3.
pont tekintetében 10% alatti mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó esetében a Kbt. 69.§ (8)

A részvételre jelentkező(k)nek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a P1 és P2
követelmények esetében önállóan, míg P3.
esetében együttesen kell megfelelnie az
alkalmassági követelményeknek.

bekezdése alkalmazandó.

Közös részvételi jelentkezés esetén a 69.§ (9)
bekezdése irányadó.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimum követelménye(i)
(adott esetben):

A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
részvételi jelentkezéshez csatolnia kell:

A részvételre jelentkező és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas a
teljesítésre:

M1.) 2009-2011. éves időszakban végzett a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti (kreatív ügynökségi
szolgáltatás, médiatervezési és/vagy vásárlási
szolgáltatás nélkül) legjelentősebb, befejezett,
szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak
ismertetését
az
alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja
alapján, megadva legalább a teljesítés idejét (év,
hónap, nap), a szerződés időtartamát (különös
tekintettel a jogdíj időtartamára, amennyiben az a
teljes szerződés időtartamában nincs benne), a
szerződést kötő másik fél megnevezését,
székhelyét,
a
kapcsolattartó
nevét
és
elérhetőségét, megjelölve a szolgáltatás tárgyát,
a szakmai megmérettetéseken elért eredményeket
és helyezéseket, továbbá az ellenszolgáltatás
összegét
vagy
a
korábbi
szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölését,
valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a
szolgáltatás szerződésszerű volt-e), a Kbt. 68. §
(1) bek. szerinti igazolás csatolásával;

M1.) ha a 2009-2011. éves időszakra
vonatkozóan bemutatott referenciák között
összesen
- M1.1.) rendelkezik legalább 1 (egy) db
márkakommunikációs
szolgáltatás
nyújtása
tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített
munkára vonatkozó, a Kbt. 68. § (1) bek. szerint
igazolt referenciával. amely az alábbi szakmai
megmérettetések valamelyikén döntőbe jutott
(rövid listára/„short list”-re került): EFFIE,
Kreatív Reklámverseny, ADCH Mérleg, Arany
Penge, Golden Hammer, Cresta, EPICA, Golden
Drum, Eurobest, New York Festivals, ADCE,
London International Awards (LIA), Clio, One
Show, D&AD, Cannes;

M2.)
a
teljesítésbe
bevonni
kívánt
szakember(ek) végzettségének és szakmai
gyakorlatának – a gyakorlat időtartamára is
kitérő – ismertetését tartalmazó, az adott
személy által aláírt szakmai önéletrajzát,
valamint végzettségét igazoló okirat egyszerű

M2.) ha rendelkezik legalább a következő
szakemberekkel

- M1.2.) rendelkezik legalább 5 (öt) db önálló
állandó
márka
számára
végzett
jelen
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (kreatív
ügynökségi szolgáltatás, médiatervezési és/vagy
vásárlási szolgáltatás nélkül) nyújtása tárgyú,
befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára
vonatkozó, a Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt
referenciával (állandó az a márka, amelyre jogdíj
tekintetében legalább egy éves időtartamra kötött
szerződése van a részvételre jelentkezőnek).

a) legalább 2 fő kreatív státuszú szövegíró
szakemberrel minimum 3 év ügynökségi
gyakorlattal
b) 1 fő account executive szakemberrel

másolatát;
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az
önéletrajz alapján ellenőrzi.

M3.) A Kbt. 67. § (3) bekezdése f) pontja alapján
csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási
eszközeinek leírását, figyelembe véve a Kbt. 68.
§ (4) bekezdését is. A részvételi jelentkezéshez a
közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás
teljesítési időtartamára vonatkozóan érvényes
tanúsítvány hiteles
másolatát
vagy az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékait kell csatolni.

minimum 3 év ügynökségi gyakorlattal,
c) 1 fő art director szakemberrel, minimum 3
év reklámügynökségi gyakorlattal,
d) 2 fő operátor szakemberrel
e) 1 fő online kreatív szakember 3 év
tapasztalattal
M3.) ha rendelkezik a Kbt. 67. § (3) bekezdése f)
pontja alapján a tevékenységét lefedő, és a
közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás
teljesítési időtartama alatt hatályos ISO
9001:2000 vagy azzal egyenértékű, független
tanúsító által tanúsított minőségirányítási
rendszerrel,
vagy
az
egyenértékű
minőségbiztosítási
intézkedések
egyéb
bizonyítékaival.

Az alkalmassági követelményeknek a részvételre
jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)

igen

nem

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

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

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

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

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

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

•••
VAGY: minimum ••• és, adott esetben, maximum
Létszám

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben
meghatározott szempontok
Részszempont

Súlyszám

Részpont
1. Ellenszolgáltatás a kreatív, gyártás
tekintetében

50

1.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak

22

1.2. Nyomtatási díjak – Plakátnyomtatás

4

1.3. Fotózás

4

1.4. Rádióreklám gyártás

4

1.5. Filmgyártás

8

1.6. Produkciós ügynökségi díj

8

2. Kreatív szakmai koncepció

50

2.1.
Kreatív
kommunikációs
stratégia
megalapozottsága (kommunikációs stratégia és azok 18
elemei, a célközönségek profilja, célcsoportonként
az üzenet tartalma)
2.2. A kreatív stratégiában alkalmazott eszközök 24
kreativitása, megfelelősége
2.3. A kreatív koncepció, tervek, layout-ok stb. 8
kreativitásának szintje

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

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

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

igen

nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a HL-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

• • • • /S• • • -• • • • • • • • • /• • /• • • •

(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

• • • • /S• • • -• • • • • • • • • /• • /• • • •
Hirdetmény száma a HL-ben: • • • • /S• • • -• • • • • • • • • /• • /• • • •
Hirdetmény száma a HL-ben:

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében)
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 01/02/2012 (nap/hó/év)

Időpont: 11.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 01/02/2012 (nap/hó/év)

Időpont: 11.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: 24/02/2012 (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

••/••/•••• -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: •• • vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

14/03/2012

(nap/hó/év )

Időpont:

Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen

nem

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

igen

nem

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1. Ajánlatkérő – a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján – hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárást alkalmaz, mert a szolgáltatás természete miatt a szerződéses
feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy
a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását a szellemi szolgáltatás jellegére
tekintettel.
2. Ajánlatkérő – a Kbt. 104. § (1) bekezdése alapján – előírja a részvételi dokumentációban
megadott ajánlott minta szerinti nyilatkozat megtételét a részvételi felhívásban, valamint a
részvételi dokumentációban foglalt feltételek elfogadására.
3. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi jelentkezőnek a Kbt. 104. § (4)
bekezdésére tekintettel a Kbt. 71. § (1) a), b) c) és d) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges
tartalommal is.
4. Ajánlatkérő a nyertes közös részvételre jelentkezőktől, illetőleg az ajánlattételi szakaszban az
ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes részvételi
jelentkezés/ajánlattétel esetén a vezető társaságot meg kell jelölni, és a közös részvételre
jelentkezőknek/ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
5. A jelentkezést és a jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra,
nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni A részvételre jelentkezőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a jelentkezési
határidőtől számított kilencven napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát (ha a
cégadat(ok)ban változás van folyamatban: az aktuális változásbejegyzési eljárás alapjául
szolgáló okiratok egyszerű másolatát); továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek), cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának)
egyszerű másolatát.
6. A részvételi jelentkező vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója által a 2008-2010. éves időszakban összesen 3 (három)
darab saját tervezésű reklám kampány kreatív anyagait a jelentkezésben be kell mutatni vagy
internetes felületre való hivatkozással, vagy a jelentkezéshez csatolt elektronikus adathordozón
(CD vagy DVD).
7. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) -a alapján teljes körben lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
8. A részvételi szakasz eredményhirdetése: 21/02/2012 (nap/hó/év); időpont 11.00 óra.
9. Az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 13/04/2012 (nap/hó/év)
időpont 11.00 óra.
10. Minden részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni
arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását
becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan számlaszámok szerepelnek, amelyek már

megszűntek, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni
kell.
11. Az erőforrásként megjelölt szervezetnek a kizáró okokon túl az alkalmassági feltételeknél
előírtak szerint igazolnia kell azon alkalmassági feltételnek való megfelelést, amire bevonásra
került, továbbá nyilatkoznia kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
12. Ajánlatkérő kifejezetten utal arra, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján a
részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
13. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás részvételi
szakaszában a Kbt. 100.§ (2) bekezdése szerint nem lehet ajánlatot tenni.
14. Amennyiben ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz eredményhirdetéskor megnevezi a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vele köti meg a
szerződést.
15. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 (egy) és 10 (tíz), amely minden
részszempont esetében azonos. Ajánlatkérő részszempontonként a legkedvezőbb ajánlati elemre
az adható pontszám felső határát (10 pont) adja, a többi ajánlat pontszámát pedig ehhez
arányosítva állapítja meg. Ajánlatkérő a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre
kerekíti. Az értékelést a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása (K.É
2010/152., 2010.12.22.) III.1.ba) és bb) pontjában meghatározott képlet alkalmazásával végzi el.
Az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén fordított arányosítás: az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. Képlet:
A legjobb
P = ----------------------*Pmax *súlyszám
A vizsgált
ahol:
P = keresett pontérték
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = maximális pontszám
A részszempontonként adott pontszámokat megszorozza a súlyszámokkal, és a
súlyszámmal szorzott értékek összege alapján állapítja meg, hogy melyik ajánlattevő adta
az összességében legkedvezőbb ajánlatot.
A 2. részszempont valamennyi alszempontja esetén az értékelés módszere: a
bírálóbizottsági tagok bírálati lapot készítenek, ahol rögzítik szöveges értékelésüket, amely
alapján 1-10 közötti pontozással értékelnek. Értékelésük során a legkedvezőbb ajánlati elem
kapja a 10 pontot. Amennyiben egy-egy alszempontban kettő vagy több ajánlat azonos
színvonalat képvisel, azonos helyezések is kioszthatóak.
A bírálóbizottsági tagok alszempontonkénti pontértékei összeadásra kerülnek, ezeket a

pontértékeket hasonlítja össze az ajánlatkérő oly módon, hogy a legmagasabb pontérték
megkapja a 10 pontot, a többi pontértéket pedig ehhez arányosítja az egyenes arányosítás
módszerével:
Az alkalmazandó képlet:
A vizsgált
P = -----------------------------* Pmax * súlyszám
A legjobb
ahol:
P = keresett pontérték
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A részszempontként adott pontszámot megszorozza a súlyszámmal, és ez alapján állapítja
meg, hogy melyik ajánlattevő adta az összességében legkedvezőbb ajánlatot.
Az ajánlatkérő a 2. részszempont esetén az alábbi tartalmi elemeket vizsgálja:
2.1. Kreatív kommunikációs stratégia megalapozottsága (kommunikációs stratégia és
azok elemei, a célközönségek profilja, célcsoportonként az üzenet tartalma)
Az ennek keretében értékelésre kerülő elemek és előnyök:
- Célcsoport pontos meghatározás - célközönség(ek) profilja
- Fogyasztói szokások vizsgálata / meghatározása
- A kidolgozott stratégia mennyire van összhangban a célokkal
- A kidolgozott stratégia mennyire ad megoldási javaslatot a célokra
2.2. A kreatív stratégiában alkalmazott eszközök kreativitása, megfelelősége
Az ennek keretében értékelésre kerülő elemek és előnyök:
- Hány elemen és milyen mélységben került kidolgozásra a kreatív koncepció
- Mennyire eredeti a kreatív megjelenés
- Mennyire innovatív a kreatív megjelenés
- A kreatív anyag mennyire van összhangban a célokkal
- A kreatív anyag ad-e megoldást a célok elérésére
- A kreatív anyag célcsoport-relevanciája
2.3. A kreatív koncepció, tervek layout-ok stb. kreativitásának szintje
Az ennek keretében értékelésre kerülő elemek és előnyök:
- A benyújtott kreatív tervek mennyire tükrözik a kommunikációs koncepciót
- A benyújtott kreatív tervek mennyire szolgálják ki a fogyasztói insight-okat
- A benyújtott kreatív tervek elemi mennyire koherensek és hogyan épülnek
egymásra
16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 23/04/2012 (nap/hó/év).
17. A dokumentáció átvétele érdekében a részvételre jelentkezőnek regisztrációs lapot kell
kitöltenie, melyen meg kell adnia a részvételre jelentkező nevét, székhelyét,
kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, faxszámát és e-mail címét. A részvételi dokumentáció
átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A részvételi dokumentáció a 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. címen, az V. em. 524.

irodában, munkanapokon 9-12 óra között, a részvételi jelentkezés napján 11:00 óráig vehető át.
18. A részvételi jelentkezéseket papíralapon 1 db eredeti, és 1 db, az eredetiről készült, azzal
mindenben megegyező másolati, valamint 1 db elektronikus (CD vagy DVD) példányban kell
benyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl: .pdf) kell
tartalmaznia az eredeti szkennelt teljes részvételi jelentkezést. Az eredeti részvételi
jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti. A jelentkezéseket lapozhatóan kell bekötni,
oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban. A külső csomagoláson kérjük
feltüntetni: „Részvételi jelentkezés „Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új
kreatív koncepció tervezése, nyomdai anyagok előkészítése, elektronikus reklámok
előkészítése, valamint film- és rádió spotok előállítása” tárgyában - nem bontható fel a
részvételi jelentkezési határidő lejártáig”.
19. A részvételi jelentkező az általa külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét
számolja át magyar forintra a jelen részvételi felhívás EU Hivatalos Lapjában történő
közzétételének napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos
középárfolyamon. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyzi, az adott devizára az
ajánlattevő saját Központi Bankja által meghatározott, a tárgyi üzleti évre vonatkozó átlagos
devizaárfolyamon számolt EURO ellenérték kerül átszámításra.
20. Az idegen nyelvű iratok egyszerű magyar nyelvű fordításban csatolandók. Joghatás csak a
magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötődik.
21. A részvételre jelentkezőknek a Kbt. 55.§ (3) bekezdésének megfelelően tájékozódniuk kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől a részvételre
jelentkező megfelelő tájékoztatást kaphat, a dokumentációban található. A részvételre
jelentkezőnek a Kbt. 72.§ alapján nyilatkozniuk kell arról, hogy jelentkezésük során figyelembe
vették a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre
vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
22. Az igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
23. A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit krt. 85.

Város: Budapest

Postai irányítószám:

H-1024
E-mail:

Telefon: +36-1-336-7776

Internetcím (URL):

Fax: +36-1-336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:

Ország: Magyarország

a

Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3.
rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § rendelkezései szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:

Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit krt. 85.

Város: Budapest

Postai irányítószám:

Ország: Magyarország

H-1024
E-mail:

Telefon: +36-1-336-7776

Internetcím (URL):

Fax: +36-1-336-7778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

••/••/•••• (nap/hó/év)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVABBI INFORMACIOK A KÖVETKEZO CIMEKEN ES KAPCSOLATTARTASI PONTOKON SZEREZHETOK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Ország:
Telefon:
Fax:

II) CIMEK ES KAPCSOLATTARTASI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTACIO ES A KIEGESZITO IRATOK (A
VERSENYPARBESZEDRE ES A DINAMIKUS BESZERZESI RENDSZERRE VONATKOZOK IS) BESZEREZHETOK
Hivatalos név:
Postai cím:

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Csalogány utca 9-11.

Város/Község:

Postai irányítószám:

Budapest

Ország:

Magyarország

H-1027
Kapcsolattartási pont(ok): Erdélyi
Címzett:

Zsuzsanna

Telefon: +36

E-mail: marketing@akk.hu
Internetcím (URL):

Fax: : +36

1 488-9406

1 488-9405

www.akk.hu

III) CIMEK ES KAPCSOLATTARTASI PONTOK, AHOVA AZ AJANLATOKAT/RESZVETELI JELENTKEZESEKET KELL
BENYUJTANI

Hivatalos név:
Postai cím: :

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Csalogány utca 9-11.

Város/Község:

Budapest

Postai irányítószám:

Ország:

Magyarország

H-1027
Kapcsolattartási pont(ok): Vezérigazgatói

titkárság (518. sz.

Telefon:

hivatali helyiség)
Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Fax: +36

www.akk.hu

1 488-9405

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

•••

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

Fő tárgy

További tárgyak

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):

Pénznem:

és

VAGY:

között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban:
VAGY

Kezdés
Befejezés

••

vagy napokban:

• • /• • /• • • •
• • /• • /• • • •

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

••••

(a szerződés megkötésétől számítva)

(nap/hó/év)
(nap/hó/év)

