
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Gazdasági Bizottság részére 

~- számú előterjesztés 

a Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, a szerződés tervezetének elfogadásáról 

és a közbeszerzési eljárás megindításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Hírek kiadvány 2012. július hónaptól havonként 45 OOO példánybanjelenik meg 
és kerül terjesztésre Kőbánya lakossága részére. 

Az Önkormányzatnak 2012. június l. napjától a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig 
szerződéses jogviszonya áll fenn a K.M.H. Print Production Kft.-vel a kiadvány nyomdai 
előállítására a 24 oldalas kiadvány esetében nettó 34,6 Ptikiadvány értékben. 

A Gazdasági Bizottság a 2012. június 19. napján megtartott ülésén döntött a Kőbányai Hírek 
kiadvány nyomdai szolgáltatására elindított közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánítás áról. 

Az új közbeszerzési eljárás lebonyolításához a Gazdasági Bizottságnak az új ajánlattételi 
felhívást el kell fogadnia, és döntenie kell az új eljárás elindításáróL 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elve alapján értékeli. 

II. A végrehajtás feltételei 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére, illetve a Kbt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
egybeszámítási szabályokra figyelemmel a Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására teszünk javaslatot. 

Az általános közbeszerzési tanácsadással megbízott Szikora Ügyvédi Iroda (Dr. Pete Judit) 
közreműködésével elkészítettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ajánlattételi felhívását, az ajánlatkérési dokumentációt és a szerződéstervezetet. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.8. 
pontjaszerint a Gazdasági Bizottság meghozza az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletben a feladat- és hatáskörébe utalt döntést. 
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III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. augusztus 9. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: ! 

~ 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2012. ( ...... ) határozata 
a Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, a szerződés tervezetének elfogadásáról 
és a közbeszerzési eljárás megindításáról 

l. A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása 
és szállítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint 
elfogadja. 

2. A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása 
és szállítása tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint 
elfogadja. 

3. A Gazdasági Bizottság a Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása 
és szállítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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l. melléklet a ... 12012. ( .. .)GB határozathoz 

AJÁNLATTÉTELIFELEÚVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

l. l) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT( OK), TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS 

KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE, CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN 
A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRA TOK BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: 
Szent László tér 29. 133. szoba 

Város/Község 
Budapest 

Kapcsolattartási pont( ok): 
Somadi Károly 

E-mail: 
kozbeszerzes@kobanya.hu 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Postai irányítószám: 
1102 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL): 

1.2.) Az ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi hatóság 

1.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatás 

Ország: 
Magyarország 

Telefon: 
06-1-4338-175 

Fax: 
06-1-4338-230 

1.4.) Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást. 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Il. l.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Vállalkozási szerződés Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása tárgyában 

11.2.) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
Szolgáltatás megrendelése 
A teljesítés helye: 
Budapest, Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területe 
HU 101 

11.3.) Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul. 

II.4) A szerződés meghatározásaitárgya 
Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása 

ILS.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő tárgy: 79821000-5 
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11.6.) Ajánlatkérő nem teszi lebetővé a részekre történő ajánlattételt. 

II. 7.) Ajánlatkérő nem teszi lebetővé a több változatú ajánlat benyújtását. 

11.8) Teljes mennyiség vagy érték 

l. Méret: 
2. Terjedelem: 
3. Példányszám: 
4. Hozott anyag: 
5. Nyomás: 
6. Anyag: 
7. Kötészet 

210 x 297 (N4) 
20 , 24, illetve 28 oldal 
45.000 
compozit pdf. 
4+4 szín 
45 g újságnyomó 
oldalán tűzve 

8. Mennyiség: 12 (havonta egy alkalommal jelenik meg, Ajánlatkérő 
azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján a + 30 % eltérés 
lehetőségét fenntartja.) 

9. Anyagleadás: minden hónap utolsó szerdáján 16.00 óráig 

l O. Vállalási határidő: az anyagleadást követő héten hétfőn 

A Vállalkozó vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeinek (A kormány 60/1998. (ill.27.) sz. rendelete) maradéktalanul 
eleget tesz, az Országi Széchenyi Könyvtár és a területileg illetékes Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár részére tárgyhónapot követő 15. napjáig sokszorosító jelentést és köteles példányt 
küld. 

II.9.) Vételijog nem biztosított. 

11.10.) Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 12 hónap 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI és TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.l) A szerződésre vonatkozó feltételek 
III.l.l) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
Késedelmi kötbér (A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,2 %-a kötbéralapra 
vetítetten, de maximum a nettó megbízási díj 20 %-áig terjedhet). Meghiúsulási kötbér (nettó 
megbízási díj 15 %-a) 

111.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 
130. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött 
szerződésben foglalt feltételek szerint. 
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A 
késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A.§ (2) és (3) bekezdése irányadó. 
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

III.l.3) Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg, de közös ajánlattétel 
esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevöknek egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint. 

111.1.4) Szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek vonatkoznak:-
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III.2) Részvételi feltételek 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő, aki a 
Kb t. 56. § (l) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
hatálya alatt áll. 
Akizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-aszerint 
kell igazolnia. 
Ennek megfelelően ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtania, hogy - nem 
tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint- a Kbt. 56. 
§ (l) bekezdés k) pont ke) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan 
társaságnak minősül-e, melyet nemjegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos 
nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (l) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 
az 56. §(l) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P. l) A:z ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (l) bekezdésének c) pontja alapján 
csatolni kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 naptári évből származó 
(2011, 2010, 2009), közbeszerzés tárgyából (nyomdai szolgáltatás) származó- általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát Ft-ban kifejezve, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 
illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha 
közülük egy felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. 
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a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során- az a) pontban foglaltakon túl- akkor 
is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet 
az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

P .1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattételi határidőt megelőző 
utolsó 3 naptári évre vonatkozóan (2011, 2010, 2009) a közbeszerzés tárgya szerinti (nyomdai 
szolgáltatás) nettó árbevétele az elmúlt 3 évben összesen nem éri el a 15 M Ft értéket. 

111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

M.1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) 
bekezdésének a) pontja szerint, az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 
év (36 hónap) közbeszerzés tárgyából (nyomdai szolgáltatás ), szerződésszerűen teljesített referenciáról 
szóló nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást a Karm. rendelet 16. § (5) 
bekezdése szerint. 
Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kelllegalább a Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése 
szerinti adatokat, továbbá az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat (legalább a 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szaigáitatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, 
nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a feladat 
rövid leírását (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen 
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, arnelvnek adatait az alkalmasság 
igazolásához felhasználja, amely lehetövé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 
felhasználását a szerződés teljesítése során. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M.l) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 
megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább nettó 5.000.000,- Ft értékű nyomdai 

szolgáltatás tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával. 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV .l) A választott eljárás 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.") 122. 
§ (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás 
megküldésével a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást kezdeményez. 

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/20 ll. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 

IV.2) Bírálati szempontok 
IV.2.1) Bírálati szempont 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a "legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat" elve alapján értékeli. 

IV.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor. 

IV .41) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
A dokumentáció átvételének határideje: Dátum: 2012 ....................... óra 

A dokumentációt ajánlatkérő ingyenesen bocsájtja rendelkezésre. 

IV.S) Az ajánlattételi határidő: 2012 ................................ óra 

IV.6) Ajánlatok magyar nyelven nyújthatóak be. 

IV.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Időpont: 2012 ........................ óra 
Helyszín: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László 

tér 29.) I. emelet 133. szaba 
Az ajánlatok felbontásánjelenlétre a Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyekjogosultak 

IV.8) Ajánlati kötöttség időtartama 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől 
számított 30 nap. 

IV.9) Ajánlati biztosítékra vonatkozó információk 
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.l) A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű. 

V.2) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos. 
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V.3) További információk 
V.3.1) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett 
időpontj a: 

a) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt 77. § (l) bekezdés 
szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 
munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű 
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket 

b) A szerződés megkötésére a Kbt 124. § (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik napon, amennyiben ez nem 
munkanap, a következő munkanapon l 0:00 órakor kerül sor. 

V.3.2) Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazzace a Kbt 122. §(9) bekezdését: 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 122. § (9) bekezdését 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja: 

Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt 97.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint folytatja le. 

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján az első tárgyalást megelőzően megállapítja az 
Ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az 
ajánlat kizárá okok fennállása miatt érvénytelen, és erről az ajánlattevőket az első tárgyalás 
időpontját megelőzően, egyidejűleg értesíti. 

Ajánlatkérő az ajánlattevökkel együttesen tárgyal. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevökkel előreláthatólag egy, de szükség szerint több - szóbeli vagy 
írásbeli - tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson kerül sor a benyújtott ajánlat tartalmával, 
különösen a bírálati szempontot képező ajánlati árral és a szakmai tartalommal kapcsolatos 
egyeztetésre. 

A szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések lezárását követően ajánlatkérő a tárgyaláson 
lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére ajánlati áruk végleges ajánlattétel keretében történő 
módosítására. 

A végleges ajánlattétel során az ajánlati ár - a szakmai tartalom változatlausága esetén -
kizárólag az ajánlatkérő számára kedvezőbben módosítható. 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az 
eredeti ajánlatában megadott ajánlati árat nem kívánja módosítani, azt végleges ajánlatként 
fenntartja. 

A végleges ajánlatokat ajánlatkérő a Kbt 62. §-ában foglaltak szerint ismerteti. 

A tárgyalás során felek szabadon tárgyalnak, ez azonban nem járhat azzal, hogy az eljárás 
alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg 
körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, 
illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetövé tárgyalásos eljárás 
alkalmazását, jelen ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban közölt feltételek 
olyan mértékben módosulnak vagy térnek el, amely következtében ajánlattevő nem képes 
végleges ajánlatot tenni, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont vagy módszer 
megváltozását 

A tárgyalás( ok) lezárásával beáll az ajánlati kötöttség, me lyn ek időtartama a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap. 
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A tárgyaláson nyilatkozattételre kizárólag az Ajánlattevő képviseletre felhatalmazott képviselői, 
illetve az általuk erre meghatalmazott személyekjogosultak 

Első tárgyalás időpontja: 2012 ....................... óra 

Helyszín: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László 
tér 29.) I. emelet 133. szaba 

V.3.4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő 
a dokumentációt közvetlenül elektronikus úton megküldi valamennyi ajánlattevő részére. 

V.4) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

V.S) Egyéb információk: 

a) Formai előírások: 

Az ajánlatot írásban, 3 példányban (l eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, a jelen 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 

Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány( ok)on pedig, hogy 
az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat "eredeti" és "másolat" példánya(i) 
között, az Ajánlatkérő az "eredeti" példányt tekinti irányadónak 

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdőrljön és oldalanként növekedjen. Elegendő aszöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 

A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az 
irányadó. A csomagalásan 

"AJÁNLAT- Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása 
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" 

megjelölést kell feltüntetni. 

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

b) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 
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c) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

l. az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, alvállalkozójának 
illetve kapacitást biztosító szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu 
weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, 
alvállalkozójának illetve a kapacitást biztosító szervezetének adatai nem 
szerepelnek, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatokat eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni 
szükséges. Egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyéni 
vállalkozói igazolvány másolati példányát. 

2. az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és alvállalkozó, kapacitást biztosító 
szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának 
eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a 
kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is 
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti 
vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint; 

3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

e) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra 
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

f) A Kbt. 40. § (l) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a 
közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, továbbá ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos 
arányát amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A Kbt. 40. § 
(l) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. 

g) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles 
becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felel. 

h) Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők 
figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a ill.2.2. P.l., valamint a ill.2.3. M.l., 
pontok vonatkozásában a 310/2011 (Xll.23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest 
szigorúbban állapítja meg. 

i) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar 
forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) 
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
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j) Ajánlattevő a Kbt. 54.§ (l) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az ajánlathoz 

csatolni kell. 

k) Ajánlattevő köteles ajánlatához mintát csatolni, melynek paraméterei: min. 4 oldalas, anyag: 
45 g újságnyomó, nyomás: 4+4 szín 

l) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

m) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt 
konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

L tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 
II. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
III. tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a 

képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az 
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az 
ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve 
megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

IV. tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést követőenakifizetés megtörténhet; 

V. tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáét; 

VI. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

n) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

o) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvény az irányadó. 

p) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén-amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli 
az összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

V.6) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012 ................... . 
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2. melléklet a ... /2012. (. .. )GB határozathoz 

Vállalkozási szerződés tervezete 

amely létrejött egyrészről: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
PIR-szám: 735737 
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000 
Adószám: 15735739-2-42 
Képviselője: Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. Pap Sándor alpolgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

másrészről a 
............................................. 
(székhelye: ................................ . 
adó száma: .................................. , 
cégjegyzék száma: ........................... , 
e-mail címe: ............................. , 
Képviselője: .................................. . 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(Megrendelő és V állalkazó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon, az alább részletezett feltételek szerint: 

I. Preambulum 

Megrendelő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, mint 
ajánlatkérő ....... napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indított a Kőbányai Hírek önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása tárgyában. A 
Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az 
ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynekmegfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette 
ki az eljárás nyerteseként 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a fent 
hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás 
dokumentumaijelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás 
és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 

II. A szerződés tárgya és időtartama 

II.l. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó vállalja a Megrendelő által igényelt 
és az alábbiakban részletezett mennyiségű és minőségű Kőbányai Hírek című kiadványnak (a 
továbbiakban: Kiadvány) a Megrendelő által elektronikus úton átadott nyomtatási anyagok 
alapján történő nyomdai előállítását és szállítását. 

10. Méret: 
ll. Terjedelem: 
12. Példányszám: 
13. Hozott anyag: 
14. Nyomás: 
15. Anyag: 
16. Kötészet 
17. Mennyiség: 

18. Anyagleadás: 

210 x 297 (A/4) 
20, 24, illetve 28 oldal 
45.000 pld. 
compozit pdf. 
4+4 szín 
45 g újságnyomó 
oldalán tűzve 
12 (havonta egy alkalommal jelenik meg, Ajánlatkérő 
azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján a+ 30 % eltérés 
lehetőségét fenntartotta.) 

minden hónap utolsó szerdáján 16.00 óráig 
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a. V állaJási határidő: az anyagleadást követő héten hétfőn 

II.2. A szerződés időtartama határozott ideig, 201. ................ -ig szól. 

III. A teljesítés helye, a teljesítési határidő, az átadás-átvételi feltételek 

III. l. A teljesítés helye: ..................... . 

III.2. A Megrendelő a Kiadvány előállítására vonatkozó megrendelési igényét, valamint a kiadvány 
nyomdakész oldalait compozit pdf-formátumban a Vállalkozó e-mail címeire elküldi legkésőbb 
minden hónap utolsó szerdáján 16.00 óráig (a továbbiakban eseti megrendelés). 
A V állalkazó vállalja, hogy a jelen pont szerinti megrendelői igénynek az átvételéről 
haladéktalanul e-mailben választ küld a Megrendelő részére. 
A Megrendelő jogosult a kiadványban megjelenő hirdetésekről, valamint egyéb speciális 
színezési igényt támasztó anyagról színmintát (proof) küldeni a Vállalkozó részére. 

III.3. Vállalkozó a Kiadványt a jelen szerződés aláírását követően az anyagleadást követő hét 
hétfőjén 6.00 órára köteles előállítani és a jelen szerződés III. l. pontjában meghatározott 
teljesítés helyére leszállítani. 

A V állalkazó vállalja, hogy a Kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos jogszabályi 
kötelezettségeinek (A kormány 60/1998. (III.27.) sz. rendelete) maradéktalanul eleget tesz, az 
Országos Széchenyi Könyvtár és a területileg illetékes Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére 
tárgyhónapot követő 15. napjáig sokszorosító jelentést és köteles példányt küld. 

III.4. A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Kiadványt a Vállalkozó tiszta sértetlen 
állapotban jutta~a el a teljesítés helyére, a teljesítési határidőre, valamint az átadás-átvételt 
igazoló dokumentum a Megrendelő által kijelölt személy részéről - a Kiadvány tételes 
mennyiségi- és minőségi átvételét követően- aláírásra került. 

IV. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás összege 

N.l. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén vállalkozási díj illeti meg az alábbiakban 
meghatározott egységárak és az eseti megrendelésben teljesített mennyiségek alapján: 

20 oldalas Kőbán ai Hírek 

24 oldalas Kőbán ai Hírek 

28 oldalas Kőbányai Hírek 

..... ,-Ft 

..... ,-Ft 

..... ,-Ft 

Az ÁFA felszámítása és megfizetése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

N.2. A Vállalkozó számla benyújtására az eseti megrendelésben foglalt munka igazolt teljesítését 
követően a tényleges teljesítésnek megfelelő összegbenjogosult 

N.3. A Vállalkozó számlát havonta egyszer, a tárgyhót követő 15. naptári napigjogosult és köteles a 
Megrendelő által igazolt, tényleges, tárgyhavi teljesítésnek, illetve az adott havi Kiadvány 
oldalszámnak megfelelő összegben benyújtani. 

IV .4. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani. 

IV.5. A nem a Megrendelő címére benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben 
a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 
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IV.6. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefiiggésben, úgy a 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát l O napon belül visszajuttatni a Vállalkozó részére. 
Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell 
számítani. 

IV. 7. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést Vállalkozóként aláíró valamennyi fél 
a szerződés egészének teljesítéséért egyetemlegesen felel. A Vállalkozóként Szerződő Felek 
mindegyike- az általa ténylegesen elvégzett munkák arányában- jogosult számla kiállítására, 
azonban a számla benyújtására - a jelen pontban meghatározott rendelkezések figyelembe 
vételével - kizárólag az I. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozóként 
szerződő Felek képviseletére meghatalmazott jogosult. 

IV.8. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

IV.9. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A § szerint késedelmi kamat 
felszámítására. 

IV.lO. A Vállalkozó esedékes díját (díjrészletet) a Megrendelő 30 napon belül egyenlíti ki a 
Vállalkozó ............ Banknál vezetett ........... számú bankszámlájára történő átutalással a 
Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint. 

IV. ll. A Vállakozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el 
a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (l) bekezdés k) 
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy 
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

IV.l2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes 
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2.§ (l) bekezdésének 
a) pontja szerinti környezetvédelmi termékdíjat köteles fizetni. 

V. Kellék- és jogszavatosság, alvállalkozásba adás feltételei 

V.l. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a Feladat 
teljesítéséhez szükséges jogosultságokkaL 

V.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti 
minden kötelezettséget- ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló tevékenységet
jelentős gyakorlattal, elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a 
legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/ szakmai 
előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben 
meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá 
arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági 
szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői 
érdekek érvényesítésével jár el. 

V.3. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
fiiggetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen 
bevont harmadik személy alkalmazza. 

V.4. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki 
előírások, szabványok bármelyike módosul, úgy a módosításokat követő eseti 
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megrendeléseket a hatályba lépett, módosított jogszabályok, szabványok, műszaki előírások 
szerint kötelesen Vállalkozó teljesíteni. 

V.S. Alvállalkozásba adás feltétele 

a. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában megjelölt alvállalkozó 
közreműködését veheti igénybe, egyúttal köteles közreműködni a szerződés teljesítésében az 
olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban: alvállalkozó), amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. 

b. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, továbbá a bejelentéssei együtt a Vállalkozó köteles 
nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti 
kizáró okok hatálya alatt. 

c. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében -
beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó illetőleg szakember bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési 
eljárás során alkalmasság igazolására igénybe vett alvállalkozóval, úgy kizárólag a 
Megrendelő képviseletét ellátó személy/szervezet hozzájárulásával a Vállalkozó más 
alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, amennyiben a Vállalkozó az új alvállalkozóval 
együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

d. Az alvállalkozó személye a c. pontban foglalt módon sem módosítható olyan esetben, 
amelyben egy meghatározott alvállalkozó igénybe vétele az érintett szolgáltatás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. 

e. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó 
jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyikre, mint gazdasági társaság átalakul vagy 
a szervezetjogutódlással megszűnik. 

f. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 

VI. Szerződésszegés, felelősség a teljesítésért 

VI.l. Amennyiben a teljesítéssei kapcsolatban kifogás (így különösen, de nem kizárólagosan: 
nyomtatási-, vágási hiba) merül fel, úgy a Megrendelő e-mail vagy fax útján írásban a hiba 
kijavítására páthatáridőt biztosít, amelynek értelmében a Vállalkozó saját költségén a 
Kiadvány előállítását a kifogás közlését követően haladéktalanul megkezdi és 8 órán belül 
leszállítja. 
A V állalko zá a kifogás közlését követően a hibás mennyiség vonatkozásában díjcsökkentést 
ajánlhat fel a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a felajánlott díjcsökkentést 
elfogadja, a Vállalkozó mentesül a hiba kijavításának kötelezettsége alól. 

Azon esetben amennyiben a Vállalkozó a jelen pont szerinti kijavítási kötelezettségének nem 
tesz eleget, illetve a Megrendelő által elfogadott díjcsökkentést sem biztosít, úgy a 
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ezen esetben Vállalkozót kártérítés nem illeti 
meg, azonban Vállalkozó köteles a Megrendelő valamennyi kárát megtéríteni, valamint a VI. 
2. pont szerinti meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

VI.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi 
kötbért, nem teljesítése esetére meghiúsulási kötbért kötnek ki. 
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Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem minden napjára a késedelmernmel 
érintett eseti megrendelés nettó vállalkozói díja 2 % -nak megfelelő kötbért köteles fizetni a 
Megrendel őnek. 

Amennyiben a Megrendelő páthatáridőt tűz ki a teljesítésre a Vállalkozó részére, a Vállalkozó 
a késedelmi kötbér fizetésére a póthatáridő alatt is köteles. 

Ha a Vállalkozó késedelme a IIIJ pont szerinti határidő vonatkozásábana 12 órát meghaladja, 
úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződést felmondhatja. A 
Megrendelő felmondása esetén a megállapított kötbéren felül kárát és költségeit is követelheti. 

A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 20%
a. 

VI.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a 
szerződéstöl elállni. A Szerződő Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező 
változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerzödés teljesítésének 
időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van 
folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős 
határozat hatálya alatt áll. Amennyiben a V állalkazó fizetőképességében a jelen bekezdésben 
foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 

VII. A Szerződő Felek együttműködése 

VII.l. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a 
Szerződő Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése 
szempontjából lényeges, kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli 
értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt postán ajánlott küldeményként küldték meg a 
círnzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre, az átvétel 
megtörténtének visszaigazolásávaL 

VII.2. A Szerződő Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég 
címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 
naptári napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, 
vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

VIII. Kapcsolattartás 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által felhatalmazott 
személyek 

Megrendelő részéről: 

Telefon: .................... , Fax .................. , E-mail: ......... . 

Telefon: ........................ , Fax: ........................ , E-mail: ........... . 
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Vállalkozó részéről: 

Telefon: .................. , Fax: .................. , E-mail: ................. . 

Telefon: .................. , Fax: .................. , E-mail: ................. . 

IX. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása 

IX. l. A jelen megállapodás megszünik: 

(a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban 
megjelölt napon és feltételekkel, 

(b) a határozott idő le jártával, kivéve, ha a jelen szerződés eltérően rendelkezik, 

(c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén, 

(d) bármelyik fél jogutód nélküli megszünésével. 

A szerződés megszűnésekor a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni. 

A felmondási idő alatt a Szerződő Felek a jelen megállapodás szerinti jogaikat gyakorolják és 
kötelezettségeiket teljesítik. 

IX.2. A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt. -ben foglaltak fennállása 
esetén írásban módosíthatják. 

IX.3. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében- ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon- ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem 
felel meg a Kbt. 56.§ (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. §(l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek 

IX.4. A V állalkazó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetövé kell tennie, továbbá a IX.3. pont 
szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt 

X. Üzleti titok, közérdekü adatok 

X. l. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem 
vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartásátjogszabály nem teszi lehetővé. 

X.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a 
megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közremüködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 
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XI. V egyes rendelkezések 

XLI. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt munka teljesítése 
érdekében megismert dokumentációkat csak jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése 

érdekében használják fel. 

XI.2. A szerződéssel kapcsolatban felmerülőjogvitákban-beleértve annak érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat a Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket 

részesítik előnyben. 

XI.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény rendelkezései az irányadók 

Jelen szerződés ... számozott oldalból áll, és 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, 
melyből 5 példány a Megrendelőt és l példány a Vállalkozót illet meg. 

A Szerződő Felek képviselői ezen szerződést, mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös 

elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá. 

Budapest, ............................. . 

···························· ............................... 
Vállalkozó Megrendelő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi szignáló: 
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