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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében vállalkozási keretszerződés 

kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben”  

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés 

szerinti eljárás) 

 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. I. Az I. rész médiavásárlás ártáblában: 

 
1. az alábbi médiumok helyesen a 

következők: 

egyetemunk.hu - > egyetemunk.com 

magyarkronika.hu - > magyar-kronika.hu 

muhely.hu - > muhely.com 

rtl.hu/rtlklub.hu - > rtl.hu/rtlklub 

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy elfogadja-e a 
megajánlásokat a fentnevezett és a 
táblázatban szereplő korábbi elnevezésekre 
vonatkozóan? 

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlásokat és 
egyenértékűnek tekinti a fent nevezett és 
a táblázatban szereplő korábbi 
elnevezésekre vonatkozóan. Ajánlatkérő 
felhívja érdeklődő gazdasági szereplő 
figyelmét az ajánlati felhívás VI.4.3) 1. 
pontjára, amely alapján „abban az 
esetben, ha a 
közbeszerzésidokumentumok részeként 
kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő 
médiumok/online honlapok 
automatikusanátirányítással üzemelnek, 
ebben az esetben Ajánlatkérő továbbra is 
kéri a kedvezményt jelölő táblázatot 
kitölteni. 

2. 1. A kamionhirek.hu elnevezésű médium a 
www.facebook.com/kamionhirek oldalra 
vezet, amely már facebook hirdetésnek 
számít, a facebook.com pedig már 
szerepel a 89. sorban. 

 
Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy elfogadja-e azon 
megajánlást a jelen pontban hivatkozott 
médiumra, melyet ajánlattevő a 
facebook.com esetén megajánl? 

Igen, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlati 
felhívás VI.4.3) 1. pontja szerint, amely 
alapján „abban az esetben, ha a 
közbeszerzésidokumentumok részeként 
kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő 
médiumok/online honlapok 
automatikusanátirányítással üzemelnek, 
ebben az esetben Ajánlatkérő továbbra is 
kéri a kedvezményt jelölő táblázatot 
kitölteni. 

3. Az ártábla 20. Online ker és 21. Online tcr 
füleiben található 110,111,112. sorszámú  
 
 
 

Ajánlatkérő felhívja érdeklődő gazdasági 
szereplő figyelmét az ajánlati felhívás 

VI.4.3) 1. pontjára, amely alapján “ha a 

közbeszerzési dokumentumok részeként 

http://www.facebook.com/kamionhirek
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facebook, google, youtube médiumok esetén jól 
gondoljuk, hogy nem vonatkozik rájuk a 
közbeszerzési dokumentumok 14. oldalán 
található, a 12-27. Értékelési szempontokra 
vonatkozó kedvezmény min értékek táblázatban 
található online ker és online tcr esetében 
megadott min 15% kedvezmény tekintettel arra, 
hogy ezen médiumok tulajdonosai nem nyújtanak 
kedvezményt. 

kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő 
médium egyike időközben megszűnt, vagy 
átmenetileg szünetelteti a tevékenységét, 
illetve Ajánlattevő nem rendelkezik 
kedvezménnyel, úgy a táblázat 
kedvezményt jelölő cellájába 0 (nulla) 
értéket kell feltüntetni, megszűnés,illetve 
szüneteltetés esetén a megszűnés, illetve 
szüneteltetés tényéről szóló nyilatkozat 
csatolásával”. 

4. II. 1. rész nyomda ártáblában: 
Valamennyi fül esetében két összesített nettó ár 
szerepel az összesen sorban. Egyrészt a sárgával 
jelölt oszlop (nettó ár / db) összesítője másrészt 
az utolsó oszlop (Nettó ár * Fontossági index) 
összesítője.  
 
Kérjük ajánlatkérő útmutatását arra 
vonatkozólag, hogy a felolvasólapon melyik 
értéket kell feltüntetni? 
Megjegyezzük, hogy a Nettó ár * Fontossági 
index oszlop esetében hiányzik a képlet, így a 
sárgával jelölt oszlop (nettó ár/ db) kitöltését 
követően a táblázat nem számolja ki az ezen 
oszlop esetén irányadó összesen árat! 
 

Függetlenül attól, hogy az Ajánlatkérő által 
kiadott nyomdai ártáblában a táblázat nem 
számol automatikusan, Ajánlattevőnek 
értelemszerűen szükséges kitöltenie a 
táblázatot. A felolvasólapon a Nettó ár * 
Fontossági index összesítőjét szükséges 
feltüntetnie. 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2017. november 9. 

 

Tisztelettel, 

 

Makranczi Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 számú 

projektek keretében vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek 

ellátására - 2 részben” 

Alulírott ………………………………………………. a(z) …………………………………. Érdekelt Gazdasági 

Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen három 

(számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 
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