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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Az év PR minisztériuma II. " címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési miniszterhez . A kérdésre a választ
írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országgyűlés Informatikai és Távközlési Bizottságának tegnapi ülésén Ön a minisztérium
PR megbízásaival kapcsolatban kijelentette, hogy azok a közbeszerzési szempontból
megfelelőek, hiszen azért tartanak fent közbeszerzési részleget, hogy az a jogszerűséget
biztosítsa .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy megvizsgálták-e a Média Hungária Bt által nyertes
rendezvényszervezési pályázat és az alábbi pályázat közbeszerzési törvény szerinti
alkalmasságát?

Lásd a közbeszerzési értesítőből :

Az ajánlatkérő neve és címe :
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Kommunikációs és PR Iroda
1077 Budapest, Dob u. 75-81 .
2 . a) A beszerzés tárgya : a minisztérium és az általa kiírt pályázatok promóciójához
szükséges papír alapú és online kiadványok szerkesztése, nyomdai kivitelezése, direct
mail akciók tervezése és lebonyolítása, egyéb az információs társadalom kiteljesítését
segítő ismeretterjesztő tájékoztató projektek - kampányok, esetenként országos
rendezvénysorozatok - tervezése, lebonyolítása, szóróanyagok és kreatív ajándékok
tervezése .
b) A választott eljárás : hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás.
. Az ajánlattételi szakban meghívni kívánt ajánlattevők neve és címe :
- Nexus Reklámügynökség, 1121 Budapest, Fodor lejtő 6 .
- McCANN-Erickson, 1068 Budapest, Benczúr u . 49 .
- Telemédia Kft., 2009 Pilisszentlászló, Kápolna köz 2 .
- Mátai és Végh Kft ., 2000 Szentendre, Botond u. 6 .
- Human Telex Kft., 1033 Budapest, Hajógyári sziget 108 .

K17643 .

Írásbeli kérdés



Tisztelt Miniszter Úr,

Mind Ön is bizonyára tudja, a közbeszerzési törvény megtiltja, hogy ugyanazon költségvetési
évben azonos témában két közbeszerzési eljárást indítsanak . Megvizsgálták-e a két
hivatkozott beszerzést ebből a szempontból? Ha igen, mire jutottak?

Várom mielőbbi válaszát!

Budapest, 2003 . december 17 .

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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