
8.  melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 
Hivatalos név: Gazdasági Versenyhivatal 

Postai cím: Alkotmany utca 5. 

Város/Község: Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 1054               

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Karika Maria 

Telefon: +36 14728922 

E-mail: karika.maria@gvh.hu Fax: +36 14728905 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 
Hivatalos név: V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. 

Postai cím: Pannónia u. 4. 

Város/Község: Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 1136                

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Nagy Ákos Attila 

Telefon: + 36 12702822 

E-mail: Fax: - 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Megbízási szerződés a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs stratégiájának kialakítására, eseti marketing 

kampány tervezésére, lebonyolítására, illetve kapcsolódó szolgáltatások és tanácsadás megrendelésére 

(reklámügynökségi szolgáltatások). A tevékenység célja marketing eszközökkel segíteni a Gazdasági 

versenyhivatal tevékenységét, feladatainak ellátását és küldetésének teljesítését, a hivatal számára törvényben 

előírt, illetve általa vállalt és kezelt feladatok, témák, ügyek és üzenetek közvetítése a lakosság, a vállalkozások 

vezetői és a döntéshozók felé. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés                             



Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

13 
(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében)  

 

 

 

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye: Budapest 

NUTS-kód                  HU 101                            
II.1.3) A szerződéskötés időpontja  Dátum: 2013/06/26 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Tárgya:  

Megbízási szerződés a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs stratégiájának kialakítására, eseti 

marketing kampány tervezésére, lebonyolítására, illetve kapcsolódó szolgáltatások és tanácsadás 

megrendelésére (reklámügynökségi szolgáltatások). 

A tevékenység célja marketing eszközökkel segíteni a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységét, 

feladatainak ellátását és küldetésének teljesítését, a hivatal számára törvényben előírt, illetve általa 

vállalt és kezelt feladatok, témák, ügyek és üzenetek közvetítése a lakosság, a vállalkozások vezetői 

és a döntéshozók felé. 

Mennyisége: 

Az Ajánlati felhívás II.1.5) pontjában, az 1. rész tekintetében meghatározott feladat szerződéskötéstől 2013. 

május 31-ig stratégiai tervezés, tanácsadás, kreatív koncepciók kialakítása, weboldalak, tájékoztató kiadványok 

kialakítása és kommunikációs kampány tervezése, lebonyolítása a szükséges kreatív eszközök tervezésével és 

gyártásával 50 000 000 Ft + Áfa keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti 

beszerzés vonatkozásában a Megrendelőt nem terheli megrendelési kötelezettség és kötelezettségvállalás a 

szerződésben meghatározott keretösszeg maradéktalan felhasználására. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
79342200-5 

••••-•   ••••-•  

További 

tárgy(ak) •• .•• .•• .••-•  ••••-•   ••••-•  

 

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 

Az ellenszolgáltatás összege 
Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték: 50.000.000,-                        Pénznem: HUF  
    •• ,•  

 

  II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 
 

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

VAGY:   

Kezdés:           2013/  05/30     (év/hó/nap)    



Befejezés:       2013/05/31      (év/hó/nap)  

 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: •••• /  •• /••      

(év/hó/nap)    

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        •••• /  •• /••      

(év/hó/nap)  

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen                  nem   

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2013.06.19.  

(év/hó/nap)   5 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013.06.28.     (év/hó/nap)    

 

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

Az Ajánlati felhívás II.1.5) pontjában, az 1. rész tekintetében meghatározott feladat szerződéskötéstől 2013. május 

31-ig stratégiai tervezés, tanácsadás, kreatív koncepciók kialakítása, weboldalak, tájékoztató kiadványok 

kialakítása és kommunikációs kampány tervezése, lebonyolítása a szükséges kreatív eszközök tervezésével és 

gyártásával 50 000 000 Ft + Áfa keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti 

beszerzés vonatkozásában a Megrendelőt nem terheli megrendelési kötelezettség és kötelezettségvállalás a 

szerződésben meghatározott keretösszeg maradéktalan felhasználására. 
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 

számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    21.769.150,-                        Pénznem: HUF  
         •• ,•  

 
 Bírálati szempontok 

Az első rész tekintetében 

Megajánlott 

érték 

II. Pénzügyi ajánlat (részszempont) - 

 1. Ügynökségi óradíjak (alszempont) (nettó Ft) 4 000,- Ft 

 2. Kampány stratégia és arculattervezés díja (alszempont) (nettó Ft) 265 000,- Ft 

 3. Sajtóhirdetés és mutációi kreatív tervezési díja (alszempont) (nettó Ft) 50 000,- Ft 

 4. TV hirdetés és mutációi kreatív koncepció, tervezési és gyártási díja 

(alszempont) (nettó Ft) 
670 000,- Ft 

 5. Rádióhirdetés és mutációi kreatív koncepció, tervezési és gyártási díja 

(alszempont) (nettó Ft) 
344 000,- Ft 

 6. Közterületi óriásplakát, citylight poszter és mutációi kreatív koncepció, 

tervezési díja (alszempont) (nettó Ft) 
62 000,- Ft 

 7. Online bannerek és mutációik kreatív koncepció, tervezési és programozási 

díja (alszempont) (nettó Ft) 
71 000,- Ft 



 8. Weboldal tervezési, fejlesztési és programozási díja (alszempont) (nettó Ft) 892 000,- Ft 

 9. Tájékoztató kiadványok, nyomtatott hírlevelek és ezek elektronikus 

változatainak kreatív koncepció, tervezési és szerkesztési díja (alszempont) 

(nettó Ft) 

427 000,- Ft 

 10. Tájékoztató kiadványok, óriásplakát, citylight poszter, pop-up háttérfal 

nyomdai kivitelezési díja (alszempont) (nettó Ft) 
12 425,79 Ft 

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

tárgyalásos 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 

kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

 



Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat                

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 

 

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA 

 
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                   

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 002-002142 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/03 (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19971/2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/07 (év/hó/nap)               

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum: •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: •••• /S ••• -•••••••     

A hirdetmény közzétételének időpontja: •••• /•• /••  (év/hó/nap) 



ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9188/2013 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/26 (év/hó/nap)                  

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?             igen    nem  

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - (nem releváns) 

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - (nem releváns) 

 

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - (nem releváns) 

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - (nem releváns) 

 

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen    nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre      

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10980/2013 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: •••• /•• /••  (év/hó/nap)                                        

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

A szerzıdes modositasanak tartalma: 

Megrendelı es Vallalkozo rogzitik, hogy a Megrendelı, mint ajanlatkerı AK02588 szamon, a kozbeszerzesekrıl 

szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban Kbt.) Masodik REsz szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast (a 

tovabbiakban: Kozbeszerzesi eljaras) folytatott le "1. resz tekinteteben: a Gazdasagi Versenyhivatal 

kommunikacios strategiajanak kialakitasara, eseti marketing kampany tervezesere, lebonyolitasara, illetve 

kapcsolodo szolgaltatasok es tanacsadas megrendelesere (reklamugynoksegi szolgaltatasok)" targyaban. A 

Megrendelı 2013. majus 30. napjan vallalkozasi szerzıdest ("Vallalkozasi szerzıdes") kotott a Vallalkozoval, 

minta Kozbeszerzesi eljaras nyertes ajanlattevıjevel. 

Fentiekre tekintettel, Felek az alabbiakat rogzitik: 

1. A Felek kozosen megallapodnak abban, hogy a Vallalkozasi Szerzıdest 2013. majus 30. napjaval kezdıdı 

hatallyal modositjak akkent, hogy a Vallalkozasi Szerzıdes II. pontjaban meghatarozott teljesitesi hataridıt 

egyezıen 2013. junius 20. napjaban hatarozzak meg. 

2. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi Szerzıdes jelent modositassal nem erintett rendelkezesei valtozatlan 

tartalommal hatalyban maradnak. 

 

A modositas indoka: 

Felek a kovetkezıkre valo tekintettel allapodtak meg a szerzıdes modositasaban: Eredetileg kb. harom honap 



idıtartamra terveztek a szerzıdest megkotni, az ezen idıszakra tervezett munkat 1 nap alatt nem lehet teljesiteni, 

ezert allapodtak meg a Felek a 2013. junius 20-ai veghataridıben. 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

A dokumentum tartalmával egyetért / nem értek egyet. 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2013/07/01  (év/hó/nap) 

 

 


