
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
(KÉ-17828/2009) 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) 
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. I. 
emelet 106.) 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Tárgy: „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvíz-csatorna 
hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekttel kapcsolatos PR, 
kötelező tájékoztatási és a nyilvánosság biztosítását szolgáló feladatok ellátása a projektzárásig (záró 
projekt-előrehaladási jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2012. december 31. napjáig vállalkozási 
szerződés keretében. Az igényelt szolgáltatások: 
A) A projekt megvalósítási szakaszában: 
1. Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése 
2. Sajtótájékoztató a projekt indításáról 
3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 
4. Sajtóesemények szervezése 
- Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások) 
kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok 
elkészítése 
- Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 
5. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 
6. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (A, B vagy C típus) 
elkészítése és elhelyezése, fenntartása (karbantartása) 
7. Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment 
8. Információs anyagok (szórólap) készítése 
9. Fotódokumentáció, PR-film készítése 
10. Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós arculati elemekkel 
11. A Társulás honlapjának megtervezése és a szerződés időtartama alatti üzemeltetése, a Társulás 
honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó 
elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt 
megjelenik az EU támogatására folyamatosan fel kell hívni a figyelmet 
12. az érintett önkormányzatok mindegyikében külön-külön legalább lakossági fórumok 
megszervezése a beruházásnak az adott településen történő megkezdésekor és annak befejezésekor 
utóbbit a települési ünnepélyes átadás-átvételhez időzítve 
13. szakmai fórumok megszervezése a projekt megkezdésekor és annak befejezésekor, utóbbit a 
próbaüzem lezárásához időzítve 
14. a közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a projekt előrehaladásáról 
legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a Társulás honlapján, illetve a 
nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line médiában 
B) A projekt megvalósítását követő szakaszban 
1. Sajtónyilvános ünnepélyes projekt záró/átadó - megnyitó rendezvény szervezése 
2. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 
3. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 
4. A beruházás helyszínein a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése, fenntartása (karbantartása) 
A PR, kötelező tájékoztatási és a nyilvánosság biztosítását szolgáló feladatokat az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyvében [letölthető: www.nfu.hu], a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által összeállított „kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című kiadványban [letölthető: 
www.nfu.hu] és az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint kell teljesíteni. 
Mennyiség: 
- a közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a projekt előrehaladásáról 
legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a Társulás honlapján, illetve a 
nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line médiában; 



- összesen 12 db információs tábla elhelyezése a projekt megvalósítás helyszínein, a polgármesteri 
hivatalok környezetében és az érintett települések legfőbb közlekedési főútvonalai mentén; 
- az érintett önkormányzatok mindegyikében külön-külön legalább 2 db lakossági fórum 
megszervezése a beruházásnak az adott településen történő megkezdésekor és annak befejezésekor 
utóbbit a települési ünnepélyes átadás-átvételhez időzítve; 
- legalább 2 db sajtótájékoztató megszervezése a helyi, megyei, regionális és országos sajtó 
képviselőinek meghívásával az építési beruházás megkezdésekor és annak befejezésekor, utóbbit az 
ünnepélyes átadás-átvételhez időzítve; 
- legalább 2 db szakmai fórum megszervezése a projekt megkezdésekor és annak befejezésekor, 
utóbbit a próbaüzem lezárásához időzítve; 
- PR film készítése a beruházás megvalósulásáról, legalább negyedévenkénti forgatással, a városi TV-
ben történő bemutatással, egy másolatnak a beruházás előrehaladási jelentéseihez történő csatolással, 
dokumentációs céllal; 
- 1 db szakmai konferenciához legfeljebb 15 perces prezentációs anyag összeállítása; 
- összesen 6.000 db A/5 méretű kétoldalas, a lakosság tájékoztatását szolgáló szórólap összeállítása és 
a címzettekhez történő eljuttatása; 
- helyi folyamatos (telefonos) tájékoztatás megszervezése, illetve biztosítása (információs központ 
és/vagy információs zöld szám működtetése) munkanapokon legalább 2 órában a projekt menedzserrel 
együttműködve. 
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. VI. Fejezete szerinti, nemzeti értékhatárt elérő értékű egyszerű 
közbeszerzési eljárás 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: --- 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 (kettő) db 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg 
elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

MAHIR-MonDay Konzorcium (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16. I/1.) [konzorcium vezető: 
MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16. I/1.), konzorciumi tag: 
MonDay Consulting Tanácsadó Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 10. IV. em. 8.)] közös 
ajánlattevők 
A kért ellenszolgáltatás összege: nettó 38.356.000 Ft + ÁFA 
A PR és tájékoztatás stratégiai az ajánlat hányadik oldalán található: 463-534 oldalak 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként):  

Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve:  
MAHIR-MonDay Konzorcium  

(1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16. I/1.) 

Értékelési pontszám 

Értékelési pontszám 
és  

súlyszám  
szorzata 

ellenszolgáltatás (nettó Ft) 70 100 7000 
PR és tájékoztatási stratégia 
minősége 30 

---  

Stratégiai célok-üzenetek-
eszközök összhangja 

10 
100 1000 

A stratégiában meghatározott 
eszközök és módszerek 
összhangja 

10 
100 1000 

A stratégiában meghatározott 
feladatok ütemezésének 
szakmai színvonala 

10 
100 1000 

Összesen: --- -- 1600 



 
A PR és tájékoztatási stratégia minősége részszempont pontszámainak értékelését ld. az 
összegezés elválaszthatatlan mellékletét képező szakmai értékelésben 
c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-100 pont 
d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere az 1. 
részszempont esetén értékarányosítás, a 2. részszempont esetén diszkrét hasznossági függvény volt az 
ajánlati dokumentációban részletezett módon. 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Az SKBH Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 17.) ajánlata a hiánypótlás ellenére a Kbt. 88. § (1) 
bekezdésének e) és f) pontja alapján érvénytelen, mivel  

- ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő tevékenységére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát vagy az ezzel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések bemutatását és az ezek meglétének egyéb bizonyítékait, a 
hiánypótlás kizárólag annyit rögzít, hogy az ajánlatevő „az ISO 9001 minőségirányítási rendszer 
beszerzésének folyamatát elindította”; 

- az ajánlattevő a környezeti nevelési szakértő és a minőségellenőrzésért felelős szakember 
vonatkozásában olyan személyeket kíván a szerződés teljesítésbe bevonni, akiknek munkahelye 
(munkáltatója) – a hiánypótlásban becsatolt szakmai önéletrajzuk szerint – nem az ajánlattevő, 
ugyanakkor az ajánlattevő ajánlatának 77-78. oldalain megtett ajánlattevői nyilatkozat szerint a 
közbeszerzésnek nincs olyan része, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő akár a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meg nem haladó, akár azt meghaladó mértékben alvállalkozót kívánna igénybe 
venni, illetve az ajánlattevői nyilatkozat szerint az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira sem 
kíván támaszkodni. A Kbt. 83. §-ának (6) bekezdése értelmében a hiánypótlás során az 
ajánlattevő új alvállalkozó, továbbá erőforrás szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó 
iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát, ezért az ajánlat a megjelölt indokok alapján érvénytelen.  

8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: MAHIR-MonDay Konzorcium (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 
16. I/1.) [konzorcium vezető: MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula 
u. 16. I/1.), konzorciumi tag: MonDay Consulting Tanácsadó Kft. (1051 Budapest, József nádor tér 10. 
IV. em. 8.)] közös ajánlattevők – a kért ellenszolgáltatás összege: nettó 38.356.000 Ft + ÁFA 

Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az előírt és rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és az összességében legelőnyösebb 
ajánlat szempontja szerint a legtöbb pontszámot kapta.  

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: ---  
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
igen 
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? --- 
10. A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az 
alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, 
Távirda utca 2/a.) – honlap készítés, üzemeltetés 
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
11. A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg 
nem haladó mértékben szerződést köthet: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: terjesztés, nyomdai tevékenység, fotódokumentáció, arculat 
készítés, kreatív tervezés, információs táblák előállítása, reklám-, ajándék tárgyak készítése, 
ügyfélszolgálati, lakossági tájékoztatási munka végzése 
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 



12. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: --- 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2009. október 15. napja 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009. október 30. napja 
14. Egyéb információk: --- 
15. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: --- 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési Értesítő – KÉ-17828/2009 
(2009/09/04) 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. október 15. napja 10.00 óra 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. október 14. 
19. Az összegezés javításának indoka: --- 
 
 
 

Knizse Gyula 
a Társulás elnöke 

 
 
 


