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Nyomdai szolgáltatás beszerzése a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/1
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.01.02.
Iktatószám: 16079/2016
CPV Kód: 79821000-5
Ajánlatkérő: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt
Teljesítés helye: Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2017.02.10.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt

Nemzeti azonosítószám: AK23367

Postai cím: Mátyás tér 15

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1084

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Pál Enikő

Telefon: +36 17881344

E-mail: eniko.pal@kesztyugyar.hu

Fax: +36 17881374

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jkn.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.jkn.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink (URL)

 A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Muskotály utca 11.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1118

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Halupa Anett

Telefon: +36 17829640

E-mail: info@ceutender.eu

Fax: +36 17974168

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceurender.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Muskotály utca 11.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1118

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Halupa Anett

Telefon: +36 17829640

E-mail: info@ceutender.eu

Fax: +36 17974168

Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

x Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

x Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés Józsefváros kiadvány nyomdai és terjesztési szolgáltatásainak
beszerzésére a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
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Vállalkozási szerződés Józsefváros kiadvány nyomdai és terjesztési szolgáltatásainak beszerzésére a
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
Nyomdai szolgáltatás 12 hónap határozott időtartamra, az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint.
Józsefváros - 52 000 pld/lapszám, 42 lapszám/év
Méret: 210x297 mm (A/4)
Terjedelem: 16+4 oldal
Példányszám: 52 000 pld
Hozott anyag: PDF
Belív: 4+4 szín, HEATSET OFFSET
52 gr. SCA, 67 fehérség graphoverde papír
Borító: 4+4 szín, HEATSET OFFSET
80 gr. MWC
Kötészet: irkafűzve
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen

Ajánlatok

x valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: Nyomdai Kiadványok nyomdai szolgáltatásainak beszerzése a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére vállalkozási szerződés
keretében

Rész száma: 1. rész

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Nyomdai Kiadványok nyomdai szolgáltatásainak beszerzése a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részér vállalkozási szerződés keretében.
Nyomdai Kiadványok nyomdai és terjesztési szolgáltatásaira 12 hónap határozott időtartamra, az
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Józsefváros - 52 000 pld/lapszám, 42 lapszám/év
Méret: 210x297 mm (A/4)
Terjedelem: 16+4 oldal
Példányszám: 52 000 pld
Hozott anyag: PDF
Belív: 4+4 szín, HEATSET OFFSET
52 gr. SCA, 67 fehérség graphoverde papír
Borító: 4+4 szín, HEATSET OFFSET
80 gr. MWC
Kötészet: irkafűzve
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Megrendelő a szolgáltatás a
szerződést további 12 hónap időtartamra a teljes mennyiség részben jelölt mennyiség és
előírtak szerint meghosszabbítja, amennyiben a teljesítéssel kapcsolatban a szerződés
időtartama alatt kifogás, panasz nem merül fel. (minkét rész tekintetében)

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

AII.2.6)pontban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai
okok miatt került rögzítésre.

II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés Józsefváros kiadvány terjesztési szolgáltatásainak
beszerzésére a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részére

Rész száma: 2. rész

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79823000-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A "Vállalkozási szerződés Józsefváros kiadvány terjesztési szolgáltatásainak beszerzésére a
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" tárgyú
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés keretében az alábbiak képezik nyertes
Ajánlattevő feladatát:
Terjesztési szolgáltatás: az elkészült kiadványok tekintetében 46 800 pld. lakossági postaládákba
történő címezetlen terjesztési feladatainak ellátása Budapest VIII. kerületében. A fennmaradó
5200 pld. intézményi kézbesítés. Arra nem vonatkozik a szerződés.
Szállítás az anyag leadását követő 10 órán belül a megadott terjesztői címre, illetve a
szerkesztőségbe.
A részletes leírás a dokumentációban található.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:
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 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AII.2.6)pontban megadott érték
kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

AII.2.6)pontban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel,technikai
okok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és 
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1)-(2) bekezdéseiben vagy a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerint:
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Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló
szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II.
Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. §
(1) bekezdésének hatálya alá. 
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. §
(1) és (2) bekezdés, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5)
bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság
igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdései és a 3. § rendelkezései is
alkalmazandóak.
Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az 1. rész tekintetében nem érte el a nettó 20
000 000 Ft-ot illetve a 2. rész tekintetében 3 700.000,- Ft-ot.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) valamint (11) bekezdései és a Kbt.
69.§ (11) bekezdése is irányadó.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. 
§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a 
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az 
ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdései és a 3. § 
rendelkezései is alkalmazandóak. 
Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolható: 
M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetésével, valamint vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat csatolásával. 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: 
• a teljesítés ideje, 
• a szerződést kötő másik fél, 
• a szolgáltatás tárgya, 
• az ellenszolgáltatás összege, 
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen 
megállapítható, 
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) a) pont]. 
Az igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglalt előírások alapján kell megtenni, illetve benyújtani. 
M/2. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség 
leírásával, valamint az eszközök feletti rendelkezési jog módjának megadásával és 
alátámasztásával (eszköznyilvántartó lap, bérleti (elő)szerződés vagy a használati jogot 
alátámasztó egyéb dokumentum), melyből valamennyi előírt alkalmassági követelmény 
egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevő az adott eszköz, berendezés,műszaki 
felszereltség rendelkezésre állásának igazolására és leírására cégszerű aláírással ellátott 
nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában,melyből az alábbi információknak egyértelműen ki kell 
derülnie: 
• a berendezés,eszköz rendelkezésre állásának módja(saját,bérelt,lízingelt.) 
• a berendezés,eszköz gyártójának,típusának,valamint
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• valamennyi olyan adatnak,amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható. 
Csatolandó továbbá: 
• a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket,berendezéseket rögzítő tárgyi eszköznyilvántartó
kartont(amennyiben az eszköz feletti rendelkezési jog alapján az eszköz a kartonon hatályos
jogszabályi előírások alapján szerepel) 
• amennyiben az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő eszköznyilvántartó
kartonjában az adott eszköz és/vagy berendezés nem szerepel,úgy az előző francia bekezdésen túl
az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő rendelkezési jogát alátámasztó egyéb
dokumentumot is(vonatkozó szerződés másolata) 
M/3. a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányával, illetve fényképének bemutatásával, amelynek
hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban összesen legalább nettó 20 millió forint
értékű nyomdai kivitelezési szolgáltatás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó referenciával.(1.
rész tekintetében)
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban összesen legalább nettó 3.700.000,- forint értékű nyomdai kiadványok
terjesztésével kapcsolatos szolgáltatás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó referenciával.(2.
rész tekintetében)
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik egy telephelyen két azonos minőségi és
kapacitási követelményeknek megfelelő és azonos paraméterekkel rendelkező HEATSET OFFSET
nyomdai géppel. (1. rész tekintetében)
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívásban és a dokumentációban a kiadvánnyal kapcsolatban
meghatározott minimumkövetelményeknek az ajánlattevő által benyújtott mintapéldány nem felel
meg. (1. rész)
Az M.1.1. feltétel legfeljebb 2 db szerződés szerűen teljesített referenciával igazolható.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése is
irányadó.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérőként szerződő fél késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért kötött ki a 
szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint. 
Vállalkozó a mennyiségi átadás-átvételt követően a havi időszaki teljesítésekről jogosult a határozott 
idejű elszámolású számlát kiállítani a tárgyidőszak díjairól, a naptári hónap utolsó napját követő 15. 
napig.



11

Megrendelő a befogadott - előzetesen aláírt teljesítési jegyzőkönyv birtokában, formai és tartalmi
feltételeknek megfelelően kiállított - számla értékét átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint. 
Az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. § és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
figyelembevételével történik.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2017/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2017/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: CEU Tender Consulting Kft.
1118 Budapest, Muskotály u. 11.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései
megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017. IV. negyedév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

I. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, a regisztrálási adatok 
megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan 
elérhetőek az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Consulting Kft. weboldalán. Regisztráció 
nélküli hozzáférés esetén az ajánlatkérő és ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás során (adott 
esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési 
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. 
II. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához nem kötött. 
III. Az ajánlatok értékelése: 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár[Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja].
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IV. Ajánlatkérő a hirdetmény IV.2.6) pontjában meghatározott 1 hónap alatt a Kbt. 81. § (11)
bekezdése szerinti 30 napot érti. 
V. Az ajánlatot nem elektronikusan, hanem személyesen vagy postai úton, zárt csomagolásban, egy
papír alapú eredeti példányban és egy a papír alapúval mindenben megegyező elektronikus
példányban (pl. CD, DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon
9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-15:00 óra között a felhívás I.3.
pontjában meghatározott címre. A példányok közti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány
az irányadó. 
VI. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A nyilatkozatban a részletes adatok megadása
szükséges. 
VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint
kérhetnek. Ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban konzultációt, helyszíni bejárást nem szervez. 
VIII. A jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók. 
IX. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. A szigorúbb alkalmassági feltételek a felhívás
III.1.2. P/1., III.1.3. M/1., M/2. pontjaiban foglaltak. 
X. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval (FAKSZ) kapcsolatos adatok: 
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáért felelős FAKSZ: 
Halupa Anett (00166) 
FAKSZ levelezési és e-mail címe: a felhívás I.3) pontja szerint.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:
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Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §
szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/12/27 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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