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D6nt6s
hirdetmdny n6kAU tdrgyal&sos eljdrdsrdl

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a kozbeszerz4sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. toru1ny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. S U) Oekezadse atapjSn megdttapitja, hogy a Nemzeti Fejteszt6si
l*liniszt6rium (a tov6bbiakban: Aj5ntatk616), mint aj6ntatk616 6ttat ,korm6nyzati
tev6kenys6ghez kapcso16d6 m6diamonitoring feladatok etv6gz6se kieg6szit6
szolg6ltat6s keret6ben (Ktiz6p-eur6pai Lakossdgi M6diahat5s-kutatds 2Ot7-2018.1"
t6rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi t 6 rg yo ld so s e li d rd s j o g o lo pj a m e g o I o pozott.

lndokolds

AjSntatk6r5 2017.6prilis 13. napj5n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se atapj6n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a [3) bekezd6se atapjSn hirdetm6ny n6tk0ti
tSrgyat6sos etj5r5st indit "kormlnyzati tev6kenys6ghez kapcsot6d6 m6diamonitoring
fetadatok elv6gz6se kieg6szit6 szotg5ltat5s keret6ben (Koz6p-eur6pai Lakoss5gi
M6diahat5s-kutat5s 2077 -2078.) " t5rgyban.

Aj5ntatk6r5 - hi6nyp6tt6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en
tSi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, vatamint csatolta a hirdetm6ny n6tk01i t6rgyat5sos
etj5r5s jogatapjdnak atkalmazhat6s5g6t igazot6 dokumentumokat.

Aj6ntatk6r6 et6adta, hogy lelen etj5r5s e[6zm6nyek6nt a kozbeszerz6sekr6t sz6t6 2011. 6vi
CVlll. torv6ny (a tov5bbiakban: R6gi Kbt.) szerinti uni6s etjSrdsrendben lefotytatott nyitt
kozbeszerz6si etl6r5st inditott 6s folytatott le ,,magas szintfi 6ttami dont6shozatatt t5mogat6
6s kozvetlen korm6nyzati tev6kenys6ghez kapcsot6d6 m6dia monitoring, betfotdi
hirfigyet6s, betfotdi m6diafigyet6s, nemzetkozi m6diafigyet6s, m6diafogyaszt6si kutat5s,
m6diaelemz6s 6s m6diahat6s-vizsgSlat ny0lt6sa, valamint a szotgSttat6s sor6n t6trejov5
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term6kekkeI kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elv6gz6se" t5rgy5ban, amety

etj6r5s aj6ntatifethiv5sa az Eur6pai Uni6 Hivatatos Lapj5ban (TED) 2015/S 110-200093 (110.

sz5m, 2015. Vl. 10.) nyitv5ntartSsi sz6mon letent meg (a tov6bbiakban: et6zm6ny etj5r6s). Az

Et6zm6ny etl5rds aj5nlati fethiv5sa V|.3.9) pont m6sodik francia bekezd6se a R6gi Kbt. 94. S

(3) bekezd6s b) pontj5ban foglattaknak megfetel6en jelezte, hogy az ellzmbny etj5r5s 5ttat
megvat6sitott atapprojektteI osszhangban 5tt6 azonos vagy hason[6 szolg6[tat5s
megrendel6s6re atkatmazhatja a R6gi Kbt. hivatkozott pontja szerinti hirdetm6ny n6tkuti
t5rgyal5sos etj5r5si fajt6t. Aj6nlatkdr6 tehdt o kombbi eljdrdst megindt't6 hirdetmdnyben
jelezte, hogy hirdetmdny ndlkili tdrgyoldsos eljdrast alkolmazhat oz olapprojekttel
osszhangban d116 ozonos vagy hoson16 szolgdltotds megrendel4sdre.

Aj5ntatk6r6 azelozmlnyi etl5r5s eredm6ny616tsz6t6 t5f6koztat6ban(Xt.tlSZ4/2015, sz5mon
jetent meg a Kozbeszerz6si Ertesit6ben) az etjdr6s nyertesek6nt a Mddiandzd Kft.-t ieLolte
meg.

Aj5ntatk616 bemutatta, hogy a szerz6d6s szerinti mennyis6g meghat5roz5s6n5t Aj5ntatk616

az el6zmbny etj5rSs m0szaki tartalm5t akk6nt atakitotta ki, hogy az ott meghat6rozott m6dia
monitoring tev6kenys6gek - a betfotdi hirfigyet6s, a betfotdi m6diafigyet6s, a nemzetkozi
m6diafigyet6s, a m6diafogyaszt6si kutat6s, a m6diaelemz6s 6s m6diahat6s-vizsg5latok -
koz6pt5von biztosits5k a Magyar Korm5ny tev6kenys6g6hez, ittet6teg magas szintfi 6ttami

dont6shozatali folyamatokhoz 5[ta15nosan/iettemz6en sz0ks6ges m6dia monitor
szolg5ttat5st. Ez az 6ttatdnos/jellemz6 m6dia monitoring tev6kenys6g k6pezi kozbeszerz6si
szempontb6l azt az alapprolektet, amelyhez kapcsot6d6an a kovetkez6k szerinti kieg6szit6
szolg6[tat5s beszerz6sre ker0[.

Az el6zm6ny etj6rdsban jetzetteknek megfetel6en az aj5nlatk6r6 et6re k6szutt arra, hogy a
Magyar Korm5ny m0kod6s6ve[ osszef0gg6sben fetmer0lhetnek olyan e[6re pontosan nem

defini6that6, de m6gis tervezhetS (et6re tAthat6) folyamatok, amelyek tov6bbi m6dia

monitoringot, a sajt6ban 6s a salt6 nyom5n a kozv6tem6nyben megjelen6 v6lem6nyek
megismer6s6t teszik sz0ks6gess6, ittet6teg amelyek saj6tos m0szaki lettemz5ik miatt
6s/vagy mennyis6gi szempontb6l nem itleszthet6ek be az e[6zm6ny etj5r6s szerinti
men nyis6 g i tef r5sba (azaz az atap projekt szeri nti tetieslt6sbe).

Aj5ntatk6r6 igazolta, hogy az Aj szolgdltatds osszhongban von az alapprojekttel, a kieg6szit6
szotg6ttatdsok az aj6ntatk6r6 Sttat a Kozbeszerz6si Hat6s6g rendetkez6s6re bocs5tott
osszehasontft6 t5bt5zat, valamint az elSzmlnyi 6s a lelen etj6r6s m0szaki lefr6sa atapj5n

azonos illetve hasonl6 ozokkol a tevdkenysdgekkel, amelyeket a nyertes aj6nlattev5 az

et6zm6ny etj6r6s atapj5n kotott szerz6d6s szerinti v6gez az Al6ntatk6r6 sz5m5ra, igy az

et6zm6nyi etl5r5s fethiv6s5ban letzettek szerint az el6zm6nyi eti5rSs m0szaki leir5s5ban
meghat6rozott szotg6ttatSsokkat azonos itletve hason[6 szotg6ltat5sok megrendel6s6re
alkalmazza a jelen etj5r6st.

AjSntatk616 igazotta, hogy az et6zm6nyi etj6rSsban a szotg5ttat5s becsutt 6rt6k6nek

meghat6roz6sakor figyetembe vette az 0labb szotgSttat5s becsutt 6rt6k6t is, valamint
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igazotta, hogy a ieten etiSr6st a kor5bbi els6 szerz6d6s megkot6s6t6t sz6mitott h5rom 6ven

bet0tinditotta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg5[atokat

etv6gezte, a vizsg6lata sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos eti6rSs
jogalapj6nak megalapozotts5ga me g6ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapjSn is

kozz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20L7 . mlivs 2.
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