ÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy
érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím: Városház utca 9-11.
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Budapest

1052

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
KözBeszTender Kft.
Fax: +36 17002075
info@kozbesztender.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1.) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa ¡ Építési beruházás ¡ Árubeszerzés

X

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya:
Vállalkozási keretszerződés a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság társszervezésében megrendezésre kerülő 2018. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz
kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás, médiavásárlás nyomtatott, elektronikus és on-line
médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken feladatok ellátására.

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Felelősségű Társaság társszervezésében megrendezésre kerülő 2018. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média
kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás, médiavásárlás nyomtatott, elektronikus
és on-line médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületekenfeladatok ellátására a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint, nettó 24 millió forint keretösszeg kimerüléséig, 170 naptári napra, de
legkésőbb 2018.05.31. (végdátum) napjáig,
A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
társszervezésében megrendezésre kerülő 2018. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz
kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás, médiavásárlás nyomtatott, elektronikus és online médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken nettó 24.0000.000 Forint
keretösszegben, melyből a konkrét feladatokat eseti megrendelések keretében rendeli meg Ajánlatkérő az
ajánlattevőként szerződő féltől. Kreatív készítése nem feladata az ajánlattevőként szerződő félnek.
A Vállalkozási keretszerződés által érintett főbb rendezvények, várható időtartama, valamint az ezek keretében
nyújtandó szolgáltatások várható köre:
Rendezvény
Budapesti
Fesztivál

Pontos paraméter
Tavaszi - 24 napos rendezvény
- zárt- és szabadéri helyszínek
programjainak promótálása print,
közterületi és jármű felületeken,
valamint online és elektronikus
médiában történő hirdetése.

Kiemelt feladatok
- médiatervezés
- médiafoglalás,
- médiavásárlás

A 2018. évben megrendezni kívánt Budapesti Tavaszi Fesztivál időtartama: 24 nap

2018. március 30. - április 22.
FELADAT MEGHATÁROZÁS
Ajánlattevő feladata: az ajánlatkérő média kampány tevékenységének eredményes végrehajtása érdekében
teljes körű, szakszerű médiatervezés, médiafoglalás és médiavásárlás.

Részletesen a közbeszerzési dokumentumok fogják tartalmazni.

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 170
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye:
Magyarország
NUTS-kód HU1, HU2, HU3

III. szakasz: Értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok:
o Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
1. Összegező tanulmány készítésére tett vállalás („igen”/ „nem”)/5

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4
2. Kedvezménnyel képzett pontszámok összesen/95

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
P1) Alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőzően
mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évben összesen legalább nettó 20.000.000 Ft, a beszerzés tárgya szerinti –
ajánlattételi felhívás II.2.4 pontjában meghatározott – tevékenységekből összesen származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétellel
A meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen (vagy közülük egy) is megfelelhetnek. (Kbt. 65.
§ (6) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt
igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M1) Alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől (VI.4. pont) visszafelé számított 36 hónapra
vonatkozóan rendelkezik az alábbi referenciákkal, amelyek esetében a teljesítés a vizsgált időszakban lezárult
(teljesítési igazolással leigazolt)
M1.1)

— összesen 2 darab, országos szintű médiakampányhoz kapcsolódó, médiavásárlásra vonatkozó referenciával,
amely értéke egyenként elérte legalább a nettó 8.000.000,- forintot,
M1.2)
— összesen 2 darab on-line médiakampányhoz kapcsolódó médiavásárlásra vonatkozó referenciával, amely
értéke egyenként elérte legalább a nettó 3.000.000,- forintot.
Az első és a második bekezdés szerint bemutatott referenciák egymással megegyezhetnek, ha azok önmagukban
a vonatkozó egyes és kettes bekezdés szerinti feltételeket teljesen és maradéktalanul lefedik.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 2 fő szenior szakemberrel, akik
minimum 3 éves ügyfélkapcsolati szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a szerződés teljesítéséhez használni kívánt médiatípusokhoz (lásd
közbeszerzési dokumentumok) szükséges alábbi vagy az ezekkel egyenértékű iparági adatbázisokkal és ezen
adatok feldolgozásához szükséges szoftverekkel:
M.3.1 – Nielsen: TV nézettségi és reklám adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló szoftver;
M.3.2 TNS Hoffmann + Mediameter: NOK adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló szoftver;
M.3.3 TNS Hoffmann + Mediameter: Rádió hallgatottsági adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló
szoftver;
M.3.4 TNS: TGI adatbázis és ezen adatok feldolgozására szolgáló szoftver;
M.3.5 Kantar Media: AdexPlusXL vagy AdexSpotXL;
M.3.6 Digitális Közönségmérési Tanács: DKT- online közönségmérési adatbázis és gemiusExplorer szoftver.

Ezen eszközök használatával a médiatervet ajánlattevő köteles elkészíteni.
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt
igazolja.
III.2.3./M1-M3) pontban meghatározott követelmények esetében a közös ajánlattevők együttesen (közülük egy)
is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés);
III.2.3./M1) (1.1-1.2.) pontban meghatározott követelmények esetében az ajánlattétel időpontjában is hatályos
többéves/határozatlan idejű szerződés szerinti korábbi teljesítés is bemutatható, amennyiben az ebből már
igazoltan teljesített értéke meghaladja a feltételként előírt mértéket és egyebekben az előírt feltételeknek ezen,
már eltelt, időtartamra vonatkozóan megfelel.
A III.2.3. M1 és M2) pontban előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdés).
A III.2.3. M3) (3.1-3.6.) pontban foglalt feltételeket, figyelemmel arra, hogy a médiaterv elkészítése a szerződés
teljesítéséhez nélkülözhetetlen, Ajánlatkérő előírja, hogy ezt a feladatot az M3) pontban előírt eszközökkel
ajánlattevőnek kell ellátnia a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján, így ezen alkalmassági feltételek igazolásához a

(7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 --

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza ezen eredménytelenségi pontot.
V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017.09.19. Helyi idő: 16:00
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az
eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott
időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017.09.12.
__________________________________________________________________________
________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

