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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról

I. Tartalmi összefoglaló

2015. június 30-án vállalkozási keretszerződést kötöttünk a Szuperinfó Budapest Kft.-vel a
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen. A vállalkozási
keretszerződést 2016. december 31-ig, de maximum a 24 900 OOO Ft-os keretösszeg
kimerüléséig tartó határozott időre kötöttük. A keretszerződés legkésőbb 2016. december 31.
napján megszűnik.
A várható költségek figyelembevételével a beszerzés 17 900 OOO Ft összegű előzetesen
becsült nettó értékkel kerül meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása
kötelező.

Az Önkormányzat 17 900 OOO Ft + Áfa keretösszegig keretszerződést kíván kötni a nyertes
ajánlattevőveL

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési
tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- vezetöi egyeztetést követően - a Jegyzöi Főosztály Jogi Osztály közremüködésével
elkészítette a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek címü önkormányzati
lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást
és a közbeszerzési dokumentumokat, amelynek része a nyertes ajánlattevővel megkötésre
kerülő szerződéstervezet is.
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt
(hirdetmény nélküli) közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került
összeállításra, mivel a beszerzés előzetesen becsült értéke nem éri el a nettó 18 millió Ft-ot. A
közbeszerzési eljárás becsült értéke és nettó fedezete 17 900 OOO Ft.
A Kőbányai Hírek önkormányzati lap 16 oldal terjedelmű lesz és havonta l alkalommal fog
megjelenni, azonban a Megrendelő jogosult eseti jelleggel 12, 20 vagy 24 oldal terjedelmü
lap, illetőleg havi több lapszám megrendelésére is. Az oldalméret A/3 méretű. Példányszám:
43 OOO.
A vállalkozási keretszerződés 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól,
illetve a keretösszeg kimerüléséig. A Megrendelőnek nem áll fenn megrendelési
kötelezettsége a teljes keretösszegre.
l

II. Hatásvizsgálat
A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - az ötnapos szerződéskötési
moratórium betartásával -meg lehet kötni a szerződést a nyertes ajánlattevőveL

III. A végrehajtás feltételei
A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az eljárást
megindító döntését név szerinti szavazással kell meghoznia.

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. november

,/C."

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

rDr. S a ó Krisztián
jegyző
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l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
... /2016. ( ...... ) határozata
a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a
Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek c1mu
önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
3. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek c1mu
önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
4. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
17 900 OOO Ft + Áfa fedezetet a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai
Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzés
szerződésének fedezetéül tervezzen be.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi
a Polgármesteri Kabinet

Főosztály vezetője
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J. melléklet a .. .12016. (. .... .) GPB határozathoz

A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap
nyomdai előállítása és szállítása"
tárgyú, Kbt. III. rész, 115. §(l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
l.

Ajánlatkérő

neve, címe telefon- és telefaxszáma:

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29.
Kapcsolattartási pont:
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra
Telefon: 06-1-433-8250
Fax: 06-1-433-8230
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu
Felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn, lasjtrornszárn: 00377

A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni:
dr. Magyar Adrienn
email: rnagyar.adrienn2@upcrnail.hu
2. Közbeszerzési eljárás fajtája:
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) III. rész, 115. §(l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
3. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása
Ajánlatkérő az eljárás típusára tekintettel a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi
felhívással egyidejűleg küldi meg a gazdasági szereplők részére.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége,

műszaki

leírása

Szolgáltatás megrendelés
Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek círnű önkormányzati lap nyomdai
előállítása és szállítása 17 900 OOO Ft keretösszegig.
Oldalrnéret:
Terjedelem:
Példányszám:
Hozott anyag:
Nyomás:
Anyag:
Kötészet

297 rnrn x 420 rnrn (A/3)
16 oldal, de ajánlatkérő jogosult 12, 20 és 24 oldalas
terjedelern megrendelésére is
43.000
cornpozit pdf.
4+4 szín
45 g újságnyomó
hajtva
l

Mennyiség:

havi l lapszám, melytől ajánlatkérő a keretszerződés
időtartama alatt a nettó 17 900 OOO Ft-os keretösszeg
erejéig eltérhet. Ajánlatkérőnek nincsen megrendelési
kötelezettsége.

Tájékoztatásul: az anyagleadás havi l állandó lapszám vonatkozásában minden hónap utolsó
munkanapját megelőző 3. munkanapon, az eseti lapszámok vonatkozásában az Ajánlatkérő és
a szerkesztő közötti megegyezés szerinti időpontban.
Vállalási határidő:

legkésőbb

az anyagleadást követő 4. munkanapon 10.00 óra

A Vállalkazó vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos
jogszabályi kötelezettségeinek (6011998. (III. 27.) Karm. rendelet) maradéktalanul eleget tesz,
az Országos Széchényi Könyvtár és a területileg illetékes Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
részére a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig sokszorosító jelentést és l példányt küld.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő

tárgy: 79821000-5

5. A szerződés meghatározása: vállalkozási keretszerződés
6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat
beadás ára.
Ajánlatkérő

a rész-ajánlattételt a szaigáitatás összetettségemiatt nem biztosítja.

7. A szerződés időtartama: 2017. január Ol. napjától 2017. december 31. napjáig, illetve
amennyiben a keretösszeg előbb kimerül, úgy a szerződés a keretösszeg kimerülésével
szűnik meg.
8. A teljesítés helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a
mindenkori terjesztő székhelye vagy telephelye.

NUTS-kód: HUlOl
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének
kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (5)
bekezdése szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon
belül, átutalással, a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével.
Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ban foglaltak, valamint az elszámolásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 58. §-a.
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Számla kibocsátására megrendelésenként van lehetőség. Az adott számla összege a
függ. Ajánlattevő az ajánlatának felolvasó lapján meghatározott díj
felszámítására jogosult alkalmanként.

terjedelemtől

Ajánlatkérő előleget

nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF.
A teljesítést igazoló okirat a számla kötelező mellékletét képezi.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §)
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

mértékű

és a

lO.Kizáró okok
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)
pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és akizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §i) pont ib) alpontja és a 10. §g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §(l) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)
pont kb) afpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek 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) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
afpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;"

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpont: "Nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. §(l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az
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ajánlattevő,

illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül
e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha
az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni"
Az ajánlatkérő a 32112015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

ellenőrzi

Ajánlattevőnek

a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük.
Akizáró okok igazolására egyebekben a 32112015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadó ak.

ll. Alkalmassági követelmények
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény:
Pl. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három üzleti évben
rendelkezik összesen legalább nettó 13 millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti (nyomdai
előállítás) árbevétellel.
Igazolási mód:
Az alkalmassági követelmény igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (l)
bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető,
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről
szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az (l)
bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kémi
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

4

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (l)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Műszaki -szakmai

alkalmassági minimumkövetelmény:

Ml. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben rendelkezik
összesen legalább nettó 13 millió Ft értékű, nyomdai előállításra vonatkozó referenciával.
Igazolási mód:
Ml. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága
igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a rendelet 23. §-aszerint, azaz az ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolássaL
A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás
összege, a saját teljesítés %-os aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelőerr történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia-igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Azokban az esetekben, amelyekben aminősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett.
Az előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
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függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (ll) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlattevő

ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt.
67. §(l) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő
által
előírt
pénzügyi-gazdasági,
valamint
műszaki-szakmai
alkalmassági
követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő
felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles igazolni fentiek szerint.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás-kérést követően sem megfelelően nyújtja
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások benyújtására.

12. Szerződést megerősítő biztosítékok
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
Késedelmi kötbér: értékelési részszempontot képez, ajánlatkérő maximum 12 óra erejéig
érvényesíti a késedelmi kötbért, ezt követően a meghiúsulás szabályai alkalmazandóak.
Ajánlatkérő a késedelmi kötbért minden megkezdett késedelmes órára érvényesíti.
A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a meghiúsulással
érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 25 %-a.

13. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha
a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles
mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával,
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
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14. Hiánypótlás:
A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.

15. Az ajánlatok értékelési szempontja: Legjobb ár-érték arány az alábbi értékelési
részszempontok szerint:

értékelési szempont
l. nettó vállalkozói díj 12 oldal
terjedelemesetén (HUF/alkalom)
2. nettó vállalkozói díj 16 oldal
ter.iedelem esetén (HUF/alkalom)
3. nettó vállalkozói díj 20 oldal
terjedelemesetén (HUF/ alkalom)
4. nettó vállalkozói díj 24 oldal
terjedelemesetén (HUF/alkalom)
5. késedelmi kötbér mértéke óránként
az
megrendelés
adott
nettó
vállalkozói
díjának
%-ában
(maximum 2 %1

súlyszám

15
45
15
15
10

A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatban megadott vállalkozói
díj havi l megjelenésre vonatkozik. Eseti lapszám megrendelése esetén is a fenti árak
irányadóak alkalmanként a terjedelem függvényében.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa l pont, felső határa l Opont.
Ajánlatkérő

az ajánlatokat az 1-4. részszempont esetén a fordított arányosítás módszere
szerint értékeli a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi
61. számában; 2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. ba) pont alapján. A
pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem l
vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám- a minimális adható pontszám)+ l.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimálispontszámot adja.
Az 5. részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában;
2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. bb) pont alapján. Pontszám = vizsgált
ajánlati elem /legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható pontszám - a minimális
adható pontszám) + l. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elemre a
maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot adja.
Ajánlatkérő

a pontszámokat- tört értékesetén-két tizedesjegyre kerekíti. A fenti módszerrel
értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a
felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az
ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
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16. Az ajánlattételi határidő: 2016. november 24. 9.15 óra
Az ajánlat benyújtásának címe:
Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az L em.
131. szobában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon 9-13 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8.30 órától- 9.15 óráig
Postai feladás esetén: Ajánlatkérő ll 02 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. címére
kérjük az ajánlatok megküldését is a 20.1 O. pontban meghatározott felirattal ellátva.

17. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye: 2016. november 24. 9.15 óra
Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az L emelet l 00. számú tárgyalóban
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. §(3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen.

18. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Nem.
19. Az eredményhirdetés tervezett időpontja
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás
összegezés megküldésével értesíti az ajánlattevőket
20.

Kiegészítő

eredményéről

az arról készített írásbeli

információk

l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,
amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve,
székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek).
5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított
30 nap.
6) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
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7) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek)
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
9) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos
követelmények: az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
10) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelőerr elkészítenie és benyújtania:
•

az ajánlat papír alapú 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 kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget 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;

•

az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot
teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül
olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya
egymással mindenben megegyezik.
Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során.

•

az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást 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;

•

a zárt csomagon: Ajánlat: "Vállalkozási

keretszerződés

keretében a Kó'bányai Hírek
című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" valamint: "Csak
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!"
megjelölést kell feltüntetni.

ll) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
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lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
12) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
ajánlattevőt

felmerülő

összes költség

terheli.

ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

13) Az ajánlathoz csatolni kell az

14) A

kiegészítő

tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a és 114. § (6) bekezdése az
irányadó. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
negyedik munkanapig megérkeznek az ajánlatkérőhöz.

15) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
16) Irányadó idő: a teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi

órában megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET)
az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján
érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot.

17) Árfolyamok:

18) Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke

bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási
módok helyett.

minősített ajánlattevők
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19) 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 egyszerű másolatban.
20) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 33. §-ában és 114. § (ll) bekezdésében foglalt
lehetőségéveL

21) Ajánlattevő a Kbt. 66. §(6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni.
22) Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket
(személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy
előszerződéses kötelezettségvállalást

23) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016. november 15.

ll

2. melléklet a .. .12016. (. .... .) GPB határozathoz

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
l. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK

Jelen közbeszerzési eljárásra a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
rendelkezései az irányadóak.

l) Közös ajánlattétel
Kbt. 35. §(l)" Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi
jelentkezést.
(2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56.§], a hiánypótlás [71. §},
a felvilágosítás [71. §J és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását. illetve
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös
a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése}
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
aján/attevőknek

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.
(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó
szervezet alapításához. "

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7)
bekezdés].
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2) Értelmező rendelkezések
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem

A nyertes

nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
jogaszerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások
nyújtását kínálja.
üzleti titok: Kbt. 44. § (l) A gazdasági szerepi ő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII.
törvény 27. §(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló- a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó- részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása
során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.

3) A Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti tájékoztatás:
Az adózásra, a kömyezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken:

4) Az érintett hatóságok központi

elérhetőségei:

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes
E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab.hu
Telefon: (06 l) 433-0402
Fax: (06 l) 433-0455
•

Munkaügyi Főosztály
E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu
Telefon: (06 l) 433-0391
Fax: (06 l) 433-0457

•

Munkavédelmi Főosztály
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu
Telefon: (06 l) 299-9090
Fax: (06 l) 299-9093

•

Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
E-mail: titkarsag@omfi.hu
Telefon: (06 l) 459-3050
Fax: (06 l) 459-3059

Főosztály
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•

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292

•

Hatósági nyilvántartás:
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi intemet-címen találhatók:
http://www.ommf.gov .hu/index.html?akt_menu=206

-

ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu intemet-címen találhatók

-

MBH:ll45 Bp, Columbus u. 17-23., tel: 06-1-301-2927, 06-1-301-2943,
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid= l &sid=O&hkl=27 6&lng= l
email: hivatal@mbfh.hu

-

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.gov.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134
Budapest, Dózsa György út 128-132., Telefonszám: +36 (l) 427-3200, Fax:
+ 36(1 )427 -3 998)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Telefonszám: +36 (l) 412-5400
email: ebpavig@nav.gov.huFax: +36 (l) 412-5551
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf.: 45.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
1096 Budapest, Haller u. 3-5.
Telefonszám: +36 (l) 299-4000
Fax: +36 (l) 299-5142
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
Telefonszám: +36 (l) 467-7100
Fax: +36 (l) 460-7727

-

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-9163., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu intemet-címen található
Egyenlő

Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
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Budapest Főváros Kormányhivatala
1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím:
1364 Bp., Pf.: 234
tel: 06-1-328-5862
Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály

1056 Budapest, Váci u. 62-64.
Tel: (l) 485-6924, (l) 485-6945
Fax: (l) 237-4882
Email: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu
-illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein
Felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn (levelezési cím:
1076 Budapest, Jobbágy u. 5-9. B/1111., email cím: magyar.adrienn2@upcmail.hu,
lajstromszám: 00377)
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE
csatolandó dokumentum

oldalszám

felolvasólap
kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat
Kbt. 66. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kkv minősítésről
Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról
nyilatkozat
alkalmassági
alkalmasságot
szervezetről,
igazoló
követelmény megjelölése (adott esetben)
alkalmasságot igazoló szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés az
erőforrások rendelkezésre állásáról (adott esetben)
nyilatkozat pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági
feltételeknek való megfelelésről
aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről
meghatalmazás a nyilatkozatok aláírására (adott esetben)
változásbejegyzési kérelem és cégbírósági érkeztető igazolás másolata
(adott esetben)
idegennyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben)
l db elektronikus ajánlat
felhívásban

előírt

egyéb dokumentumok
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATMINTÁK
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l. Felolvasólap
Tárgy: "Vállalkozási keretszerződés keretében a
lap nyomdai előállítása és szállítása"

Ajánlattevő

Székhely:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

Kőbányai

Hírek cím ű önkormányzati

neve: ...................................................................................... .
......................................................................................... ..

AZ AJANLAT ERTEKELESRE KERÜLO TARTALMI
ELEME
értékelési szempont

ajánlat

l. nettó vállalkozói díj 12 oldal
terjedelem esetén
2. nettó vállalkozói díj 16 oldal
ter.jedelem esetén
3. nettó vállalkozói díj 20 oldal
terjedelemesetén
4. nettó vállalkozói díj 24 oldal
terjedelemesetén
5. késedelmi kötbér mértéke óránként
az
adott
megrendelés
nettó
vállalkozói
díjának
%-ában
(maximum 2%)

HUF/alkalom
HUF/alkalom
HUF/alkalom
HUF/alkalom
%

Dátum: .............................. .

cégszerű

aláírás
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2. Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
(Kbt. 62.§ (l) g)-k) és m) pontjai, valamint 67.§ (4) bekezdése)

Alulírott ............................. , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

(Ajánlattevő)

kijelentem,
hogy a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati
lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
vállalkozással szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k)
és m) pontjaiban meghatározott következő kizáró okok:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés t) pontja alapján
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;

jogerősen

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében ·
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig;
i)
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamisadat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, akizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismemie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
9

amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a
szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontjai szerinti
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Dátum:

cégszerű

aláírás
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3. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2), (4), (6) bekezdése tekintetében
Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése érdekében
l. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe 1:

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. §(6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az
alábbi- ajánlattételkor már ismert- alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni:

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervezet
feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával.
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel
teljesítjük.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. §(4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk
D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
.......................................... -vállalkozásnak2 minősül l
D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya alá3.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégszerű

1

aláírás)

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni"

mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek
tanulmányozását követően kérjük megadni.
3
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
2

ll

4. MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)

Alulírott

mint

a(z)
(székhely:
ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazam
(szig. sz.:
; szül.:
; an.:
lakcím:
, hogy a "Vállalkozási keretszerződés
keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása"
tárgyban készített ajánlatunkat aláírásávallássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

Előttünk,

Aláírás:
Név:
Lakcím:

(meghatalmazott aláírása)

mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:
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5. Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről
Alulírott. ......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az
általam benyújtott ajánlat papír alapú és elektronikus példánya egymással mindenben szó
szerint megegyezik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégszerű

aláírás)
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6.

NYILATKOZAT ERŐFORRÁS SZERVEZET BEVONÁSÁRÓL

Alulírott.. ....... ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi
kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni 4:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakemberek- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a
szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (l) bekezdés c) pontja
szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(sajátkezű

4

aláírás)

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni"
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--

7.

---~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----

-----------

ERŐFORRÁS SZERVEZET ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTTI SZERZŐDÉS
VAGY ELŐSZERZŐDÉS, AMELYBEN AZ ERŐFORRÁS SZERVEZET
KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK MAJD A
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT.
(Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján)
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8. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V AGY ALÁÍRÁSMINTA
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9. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a változásbejegyzési kérelem és a
cégbírósági érkeztető igazolás másolata
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10. Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való

megfelelésről

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünk
vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek a felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és
müszaki-szakmai alkalmassági követelmények. Vállalom, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására igazolom a felhívásban előírt valamennyi alkalmassági
követelmények fennállását.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégszerű

aláírás)
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AZ ÉRTÉKELÉST KÖVETŐEN, AZ AJÁNLATKÉRŐ Kbt. 69.§ (4) BEKEZDÉSE
SZERINTI FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZAT- ÉS IGAZOLÁS
MINTÁK
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A Kb t. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányának igazolása
Alulírott ............................. , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (Ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai
Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési
eljárásban felelősségem tudatában
kijelentem,
hogy az

ajánlattevő

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek,
- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének
bemutatása:
a)

tőzsdén,

............................................................................,
············································································

b)
nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa az általam képviselt gazdasági szereplőnek. 5

Dátum:

···········································
cégszerű

aláírás

r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a

5

A nem releváns pontot kérjük törölni az egyértelműség kedvéért!
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szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzéléte/i követelmények vonatkoznak,
rb)19 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben- a
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,
re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
l. aki az alapítvány vagyana legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább
huszonöt
százaléka
felett,
illetve
az
alapítvány
képviseletében
eljár
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REFERENCIA NYILATKOZAT
"Vállalkozási
eljárásban

keretszerződés

keretében a

Kőbányai

Hírek című önkormányzati lap nyomdai

előállítása

és szállítása" tárgyú közbeszerzési

Alulírott................................................ mint a(z)... ..... ... . ... . ..... .. .......... ..... (székhely: ............................................. )
ezennel kijelentem, hogy a( z).................................... mint ajánlattevőlközös
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselőj é
ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet1 legjelentősebb szolgáltatásaink a felhívás megküldésétől visszafelé számított
3 évben az alábbiak:

---,~~~~--~,~~""'~"=N'h'~~~·

Referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a

szerződést kötő

másik fél által adott igazolássallehet igazolni.

Keltezés

Cégszerű

6
7

aláírás

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúznil
A nyilatkozattevő személyeszerint a megfelelő rész aláhúzandó l
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NYILATKOZAT

KÖZBESZERZÉSTÁRGYASZERINTIÁRBEVÉTELRŐL

Alulírott ............................. , mint a . .. ... ..... .. .. .. . ... . . . ... . .. . . . . .. (Ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai
Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési
eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk közbeszerzés tárgya szerinti
(digitális közterületi műszaki térkép készítése vagy változáskövetés) nettó árbevétele a
felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult:

év

közbeszerzés
szerinti nettó

tárgya
árbevétel

(HUF)

összesen

--------------~--------------------~

Keltezés

Cégszerű

aláírás
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SZERZÓDÉSTERVEZET
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Vállalkozási szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02
Budapest, Szent László tér 29., bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000,
adószáma: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert megbízásából Dr. Pap Sándor
alpolgármester) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről

az (székhelye: cégjegyzékszáma: Cg., adószáma: bankszámlaszám:, képviseli: )
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megrendelő
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek eim u
önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása" tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese Vállalkozó lett. A közbeszerzési eljárás
eredményeként felek az alábbi szerződést kötik:

I. A

keretszerződés

tárgya és

időtartama,

a keretösszeg

l. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó vállalja a Megrendelő általeseti megrendelések keretében - igényelt és az alábbiakban részletezett mennyiségű és
minőségű Kőbányai Hírek című kiadványnak (a továbbiakban: Kiadvány) a Megrendelő,
illetőleg a szerkesztő által elektronikus úton átadott nyomtatási anyagok alapján történő
nyomdai előállítását és szállítását a jelen szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívása, közbeszerzési dokumentumai, továbbá Vállalkozó által a
közbeszerzési eljárásban tett ajánlat szerinti feltételeknek megfelelően.
Oldalméret:
Terjedelem:
Példányszám:
Hozott anyag:
Nyomás:
Anyag:
Kötészet
Mennyiség:

297 mm x 420 mm (N3)
16 oldal, amelytől Megrendelő jogosult eltérni
43 OOO pld.
compozit pdf.
4+4 szín
45 g újságnyomó
hajtva
havonta egy alkalommal jelenik meg, megrendelő a
megadott mennyiségtől eltérhet a 17.900.000 Ft-os
Megrendelőnek
nincsen
keretösszeg
ereJeig.
megrendelési kötelezettsége, nem köteles lehívni a
keretösszeget.

2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az anyagleadás: havi l állandó lapszám
vonatkozásában minden hónap utolsó munkanapját megelőző 3. munkanapon, az eseti
25

lapszámok vonatkozásában a Megrendelő és a szerkesztő közötti megegyezés szerinti
időpontban történik.
Vállalási határidő: az anyagleadást követő 4. munkanapon 10.00 óra
3. Felek a jelen keretszerződés 2017. január Ol. napjától 2017. december 31. napjáig tartó,
határozott időtartamra kötik, kivéve amennyiben a keretösszeg a szerződés lejárta előtt
kimerítésre kerül.
4. Felek a jelen szerződést 17 900 OOO Ft+ ÁFA keretösszegig kötik. Megrendelőnek nincsen
megrendelési kötelezettsége a teljes keretösszegre.
II. A teljesítés helye és feltételei
l. A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület
mindenkori terjesztő székhelye vagy telephelye.

Kőbányai

Polgármesteri Hivatal és a

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 munkanapját megelőző 3. munkanapon 10.00 óráig,
illetve az eseti lapszámok vonatkozásában a Megrendelő és a szerkesztő közötti
megegyezéstől függő időpontban.

A Vállalkozó 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 V állalkazó részére.
3. Vállalkozó a Kiadványt a jelen szerződés aláírását követően legkésőbb az anyagleadást
4. munkanapon l 0.00 órára köteles előállítani és a jelen szerződés Il. l. pontjában
meghatározott teljesítés helyére leszállítani.
követő

4. Vállalkozó vállalja, hogy a Kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségeinek a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel
maradéktalanul eleget tesz, az Országos Széchényi Könyvtár és a területileg illetékes Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár részére a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig sokszorosító jelentést
és l példányt küld.
5. A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Kiadványt a Vállalkozó tiszta, sértetlen
állapotban juttatja 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.
6. Megrendelő jogosult a havi l lapszámon felül további kiadvány megrendelésére a
keretösszeg erejéig. Megrendelő eseti jelleggel 12, 20 és 24 oldalas kiadvány megrendelésére
is jogosult.
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III.

A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek

l. A Vállalkozó számla benyújtására az eseti megrendelésben foglalt munka igazolt
teljesítését követően (eseti megrendelésenként) jogosult. A jelen keretszerződésre irányadó az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a.
2. A teljesítésigazolásra Hegedűs Károly aljegyző jogosult.
3. Vállalkozó megrendelésenként jogosult l db számla benyújtására, a szerződésszerű
teljesítést követően, a Kbt. 135. §(l) bekezdése szerinti teljesítés igazolás birtokában.
4.

Megrendelő előleget

nem fizet.

5. A vállalkozói díj kifizetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (5) bekezdéseszerint kerül
sor, a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással,
Vállalkozónak
a
................ pénzintézetnél
vezetett ........................... számú
pénzforgalmi számlájára.
6. A vállalkozói díj alkalmankénti összege ............ HUF + ÁF A/12 oldalas kiadvány,
............ HUF + ÁFA/16 oldalas kiadvány, ............ HUF + ÁFA/20 oldalas kiadvány,
............ HUF +ÁFA/24 oldalas kiadvány.
7. Az 5. pont szerinti vállalkozói díj tartalmaz minden költséget, díjat, nyereséget. Vállalkozó
a fenti díj on felül csak a hatályos jogszabály szerinti ÁFA-t jogosult Megrendelővel szemben
érvényesíteni.
8. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155.§-ában
meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Megrendelő kijelenti, hogy Ptk.
8:1. §(l) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
9. Akifizetések és az elszámolás pénzneme: HUF.
10. Akifizetés során alkalmazandó az adózás
§-ában foglalt rendelkezés.

rendjéről

szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.

ll. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. §(l) bekezdése értelmében, hogy nem fizet,
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.
62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) 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 megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

IV.

Szerződést

biztosító mellékkötelezettségek

Szerződő

felek a Kbt. 126. §(l) bekezdése és a Ptk. 6:186. §(l) bekezdése rendelkezéseinek
figyelembevételével a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi
kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:

27

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem minden megkezdett órájára a
késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó vállalkozói díja ....... %-ának megfelelő
összegű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek Megrendelő a késedelmi kötbért legfeljebb
12 óra erejéig érvényesíti, ezt követően a meghiúsulás szabályai irányadóak. Késedelemnek
tekinthető - ha olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős -, Vállalkozó nem állítja elő és
szállítja le a kiadványt a jelen szerződés 1!.3. pontjában foglalt határidőn belül.
Amennyiben a Megrendelő póthatáridőt tűz ki a teljesítésre a Vállalkozó részére, a Vállalkozó
a késedelmi kötbér fizetésére a póthatáridő alatt is köteles.

V.

Szerződésszegés

és a

szerződés megszűnésének,

megszüntetésének egyes esetei

l. Szerződésszegés esetén a szerződésszegő fél a felmerült kárt a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően köteles megtéríteni.
2. Felek megállapodnak, hogy ~gyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott. Vis
major esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt. vis major alatt
értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és
érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az
érdekelt Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a jelen pont értelmezése
szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, amely a Felek akaratán kívül
következik be, nem a Felek hibájából vagy hanyagságából, amelyekben a kötelezett
késedeimére a hatályos Ptk-ban meghatározott kimentési lehetőség érvényesíthető.
3. Vállalkozó súlyos lényeges szerződésszegést követ el és a Megrendelő jogosulttá válik a
jelen keretszerződés azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására, ha
-Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéssei 12 órát meghaladó késedelembe esik,
- Vállalkozóval szemben felszámolási vagy csődeljárás indul,
- Vállalkozó a Megrendelő felszólítására - a felszólításban foglalt határidőre - nem
javítja ki a hibát és a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a vonatkozó
hatályos jogszabályokban, szabványokban és e szerződésben meghatározott
tulajdonságoknak, nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra,
-továbbá a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti alábbi esetben:
Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján köteles a jelen keretszerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon- ha

al a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
b/ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. §(l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén Vállalkozó a keretszerződés
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

megszűnése
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4. Vállalkozó jogosult a jelen keretszerződés azonnali hatályú [elmondására, amennyiben
Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik.
Vállalkozó késedelembe esése kizárja a Megrendelő egyidejű késedelmét.
5. Jelen keretszerződés az I.3. pontban foglalt határozott időtartam lejártával minden további
jogcselekmény nélkül megszűnik. Jelen szerződés megszűnik továbbá az I.4. pont szerinti
keretösszeg kimerülésével a határozott idő lejárta előtt, valamint bármelyik fél jogutód nélküli
megszűnésével.

VI.

Egyéb rendelkezések

l. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről,
ami a jelen szerződésben szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti, vagy érintheti.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen
módosítható a Kbt. 141. §-ának rendelkezései szerint.
3. A Szerződő Felek kapcsolattartói jelen
során:
a)

keretszerződés

keretszerződés

kizárólag írásban

aláírásakor és annak teljesítése

Megrendelő részéről:

Név: Jankavich Tibor
Cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29.
Telefon: 06-30-458-431 O
E-mail cím: JankovichTibor@kobanya.hu

b)

Vállalkozó

részéről:

Név:
Cím:
Telefon:
E-mail cím:
Minden, a jelen keretszerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött
értesítésnek írott formában (telefaxon, e-mailben vagy ajánlott levélben) kell történnie. Az
írásos értesítés akkor tekinthető átadottnak, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által
kiadott igazolást a küldő fél megkapja, illetve az elektronikus levél olvasásáról a küldő fél a
visszaigazolást elektronikusan megkapja, vagy amikor a postai úton megküldött levelet a
címzett a tértivevénytanúságaszerint átvette.
Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
4. A jelen keretszerződés nyelve a magyar.
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5. A közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga - külön fizikai csatolás nélkül
keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

IS -

a jelen

6. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a szerződéskötéskor hatályos Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadó ak.
7. A jelen keretszerződés 2017. január Ol. napján lép hatályba.
Alulírott Szerződő Felek a jelen keretszerződést elolvastuk, tartalmát értelmeztük, s azt, mint
akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot a mai napon jóváhagyólag aláírtuk.

Budapest, 2016. " ... "

... ·······································
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