
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
íATÁSRA AT\IÉVE: KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
"_ ...... ~~ 

Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. május 21-én a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest·4~~ S.?:ent Lá.:~zló t~r 29. L e!lD~ 
115.) megtartott rendkívüli ülésén. · ... · ·· · . . 

Az ülés kezdetének időpontja: 830 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: fv~ ,h.; 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, :o~· 
Agócs Zsolt, Mácsik András, Varga István, a Bizottság képviselő tagii\i. ,:;:;n, ;. 

Tamás László, Tábi Attila a Bizottság nem képviselő tagjai. . , 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmar'iifs~ff:/'1/.7CJS/f! . 
Somlyódy Csaba, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Tubák István, a Bizottság képviselő tagja külfóldön való tartózkodás 
Gerstenbrein György, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Pluzsik Gábor, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 

Meghívottak: 
Dr. Aziz-Malak N óra 
Dr. Magyar Adrienn 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
közbeszerzési tanácsadó 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülését 
Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna 
vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [142/2015. (V. 19.)]: 

l. A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap teljes 
körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, a 
www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületről" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 
valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű 
facebook profiljának folyamatos frissítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 
ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása (306. számú 
előterjesztés) 



2. A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi 
felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása (307. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek dmű önkormányzati lap teljes 

körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, a 
www.kobanya..l:m. portál "Hírek a kediletről" rovatának folyamatos tartalmi frissitése, 

valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű 
facebook profiljának folyamatos frissítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az 

ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Az előterjesztő szóbeli módositó javaslata, az előterjesztés kiegészül az alábbi 
határozattervezettel: 

"1. melléklet az előterjesztéshez 

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

... /2015. ( ...... )határozata 
a "V áHalkozási kerdszerződés keretében a Kőbányai Hírek dm ű önkormányzati lap teljes 

körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, 
a www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 

valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya 
felhasználónevű facebook profiljának folyamatos frissitése" tárgyú közbeszerzési eljárás 

meginditásáról, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció 
elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek 
című önkormányzati lap teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának 
előállítása, a www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 
valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű 
facebook profiljának folyamatos frissítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
valamint szerződéstervezetét és dokumentációját az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, a 
www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű facebook 
profiljának folyamatos frissítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Polgármesteri Kabinet 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője" 

(306/1. módosító javaslat) 
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Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata: 
Az ajánlattételi felhívás 11.2 pont második bekezdése kiegészül az alábbi mondattal: 
"Az Ajánlattevő választása szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében 
foglaltak alapján a fenti igazolási mód helyett Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági 
követelményeknek". 

Az értékelési szempontok súlyszámai táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: 
"Az értékelési szemJ!.ontok súlyszámai: - ---···----··---·······-- -- ------·····----·-,-----······--·······-· l ---····-···-· --··--············ 

értékelési részszempont ajánlat megadásának l 
súlyszáma 

módja/mértékegysége 
l. 1 db 12 oldalas lapszám szerkesztése Ft+ AF A/lapszám 70 
2. A www.kobanya.hu tartalmi 

frissí tésének, valamint a Kőbánya Ft+ ÁFA/hó 20 
facebook oldal profilja frissítésének havi 
nettó átalánydíja 

3. A késedelmi kötbér mértéke (kivéve az késeddemmel érintett 
átalánydíjas szolgáltatásokat) ! eseti megrendelés nettó l 10 

vállalkozói díjának l 
százalékainaptári nap 

(306/2. módosító javaslat) 

Tábi Attila: Kérdezi, hogy a keretösszeg milyen számítások alapján jött ki? Számára úgy tűnik, 
hogy l 00 ezer forinttal pont a 25 millió forintos közbeszerzési értékhatár alatt van, amikor már nem 
kell hirdetményt közzétenni. 

Dr. Pap Sándor: A meghatározott fedezetet, illetve az értékét a közbeszerzésnek tapasztalati 
számok alapján állapítottuk meg. Valóban nettó 25 millió forint fölött hirdeíményes eljárást kell 
lefolytatni, ez pedig alatta van, ez nemzeti értékhatár szerinti hirdetmény nélküli eljárás. 
Természetesen ennek is megvan a jogszabályi feltétele, amit eddig is betartottak és ezután is be 
fognak tartani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 306. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 306/1. és a 306/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

143/2015. (V. 21.) GPB határozat 
a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap teljes 
körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállitása, 
a www.kobanya.hu portál "Hírek a kerü.letből" rovatának folyamatos tartalmi frissitése, 
valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű 
facebook profiljának folyamatos frissítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadásáról 
(5 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek 
című önkormányzati lap teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának 
előállítása, a www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 
valamint a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű 
facebook profiljának folyamatos frissítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
valamint szerződéstervezetét és dokumentációját az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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2. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, a 
www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbánya felhasználónevű facebook 
profiljának folyamatos frissítése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122/A. §(l) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Polgármesteri Kabinet 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

l. melléklet a 14312015. (V 21.) GPB határozathoz 

A "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap 
teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, a 

www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 
valamint a X. Kerület Kőbányai Önkormányzat felhasznáJónevű facebook profiljának 

folyamatos frissítése." 
tárgyú közbeszerzés eljárás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak N óra 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

További információ a következő címenszerezhető be: 
Az l. pontban említett kapcsolattartási pontokon. 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (l) 
bekezdés b) pont alapján, figyelemmel a 122/A. §(l) bekezdésében foglaltakra. 

3. Dokumentáció 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg 
megküldi Ajánlattevők részére. 

4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki-szakmai leírása 

Szaigáitatás megrendelése: Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek c1mu 
önkormányzati lap teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának 
előállítása, a www.kobanya.hu portál "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 
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valamint a X. Kerület Kőbányai Önkormányzat felhasználónevű facebook profiljának folyamatos 
frissítése az alábbiak szerint: 
Feladatok: 

l. A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap teljes körű szerkesztőségi feladatainak ellátása, 
nyomdakész anyagának előállítása Megrendelő eseti megrendelései alapján: 

megjelenés havonta, de ettől ajánlatkérő a keretösszeg erejéig jogosult eltérni 
terjedelem: 12 oldalas, színes, oldalméret: A/3 
A compozit pdf leadásának határideje minden hónap utolsó munkanapját megelőző 3. 
munkanap, illetve különszám/ok vonatkozásában esetenként megegyezés szerinti időpont. 
V állalkazó ezen időpontig köteles Megrendelő és a nyomda részére megküldeni a 
nyomdakész anyagot. 

A lap felelős kiadója Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. 

2. www.kobanya.hu "Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, 
cikkek szövegezése, képanyag válogatása, cikkek feltöltése, kezelése 

3. Kőbánya facebook oldalának folyamatos tartalmi frissítése, 
cikkek, témák szövegezése/mutációja, 
tartalom feltöltése, kezelése, 
kommentek kezelése 

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell l fő szerkesztővel, l fő 
vezető új ságíróval, 2 fő fotóssal, l fő korrektorral, l fő tördelővel, képszerkesztővel. 

Szerkesztő feladata a havi stábértekezlet szervezése, melyen a lap gerincét képező témákat 
meghatározza. Továbbá részt vesz az újság tördelési feladataiban (szövegek húzása, pontosítása), a 
cikkeket lektorálja, felügyeli az újságírók tartalmi munkáját, cikkek szerkesztése, címadások 

Vezető újságíró feladata: az önkormányzat kommunikációs felületei (lap, weboldal, facebook) 
tartalmának elkészítése, töltése, folyamatos kapcsolattartás a Megrendelővel, részvétel az 
önkormányzat által szervezett eseményeken a tudósítások elkészítése érdekében (hétköznap és 
hétvégén is). Ajánlattevő köteles távollétesetén a vezető újságíró helyettesítéséről gondoskodni. 

2 fő fotós, akik az önkormányzat életében fontos eseményeken részt vesznek, havi 20 órában az 
ajánlatkérő rendelkezésére állnak, hétköznapokon és hétvégeken is. A képanyagokat az események 
után azonnal szerkesztik, és átadják az újságíró számára az online felületek mielőbbi töltése 
érdekében. 

A korrektor feladata a készre tördelt lap cikkeinek átolvasása, elütések, helyesírási hibák javítása. 

A tördelő, képszerkesztő feladata a lap teljes szövegének tördelése, képszerkesztési feladatok 
ellátása. Gondoskodik arról, hogy az újságba kizárólag jogtiszta forrásból származó képek 
kerüljenek (pl. stock fotók felhasználása esetén). Emellett elkészíti a lap témáihoz illusztrációként a 
grafikát, infógrafikát. 

Keretösszeg: nettó 24.900.000 Ft 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 79553000-5 
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További tárgyak: 72413000-8 

5. A szerződés meghatározása 

"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap teljes körű 
szerkesztőségi feladatainak ellátása, nyomdakész anyagának előállítása, a www.kobanya.hu portál 
"Hírek a kerületből" rovatának folyamatos tartalmi frissítése, valamint a X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat felhasználónevű facebook profiljának folyamatos frissítése" 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
be adására. 

7. A keretszerződés időtartama 
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő keretszerződés a keretszerződés 
megkötésétől számítva 16 lapszám elkészítéséig tart, illetve a 24 900 OOO Ft-os keretösszeg 
kimerüléséig. 

8. A teljesítés helye 
A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területe. 

NUTS-kód: HU l O l 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
A szerződés szerinti és igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott 

számla alapján, a Kbt. 130. § (1), (5) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kerülhet sor, a részszámla 
Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a szerződés-tervezetben részletesen 
meghatározottak figyelembe vételéveL 

Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
ban foglaltak. 

Részszámla kibocsátására eseti megrendelésenként van lehetőség a szerződés-tervezetben foglaltak 

szerint. A nyertes ajánlattevő az ajánlatában megadott egységárak és a tényleges mennyiség alapján 
köteles eseti megrendelésenként a számláját kiállítani. 

A nyertes ajánlattevő a www.kobanya.hu tartalmi frissítésének és a facebook profil frissítésének havi 
átalánydíjáról a számlát minden hónap 10. napjáigjogosult benyújtani, havi egyenlő összegben. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 
A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. 

lO.Kizáró okok 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott 
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kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok fennáll. 

Megkövetelt igazolási rnód: 
Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (l) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korrn. rendelet) 12. §-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozikakizáró okok 
hatálya alá, valarnint a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pont ke) pontját a Korrn. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontja és a 4. §j) pont fe) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a 
szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

ll. Alkalmassági követelmények 
11.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező médeget a 310/2011. (XII. 23.) Korrn. rendelet 
14. § (l) bekezdésének b) pontja alapján. Arnennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Arnennyiben a beszámolók közülezen a honlapon (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) valamelyik nem 
található meg, abban az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a honlapon nem fellelhető saját 
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező rnérleget. 
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, 
úgy az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása szükséges az előző három lezárt üzleti év rnérleg 
szerinti eredményéről. 

A 310/2011. (XII.23.) Korrn. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 310/2011. 
(XII.23.) Korrn. rendelet 14. §(l) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, rnert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a P.l. 
pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kiadvány- és/vagy újság szerkesztés) 
származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Ha az ajánlattevő a 310/20 ll. (XII. 23.) Korrn. rendelet 14. § (l) bekezdés b) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, rnert olyan jogi forrnában működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási rnód 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 forrnában rnűködik, amely 
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kémi az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási rnód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott rnódjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korrn. rendelet 14. §(3) bek. alapján. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 
kivétel azon alkalmassági feltétel, amely értelemszerűen csak egyenként vonatkoztatható az egyes 
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gazdasági szereplőkre. Ez esetben elegendő, ha az ajánlattevők közül egy megfelel ezen 
alkalmassági követelménynek. 

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, több szakaszból álló eljárásban a 
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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 együttes megfelelés tekintetében a Kbt. 5 5.§ (4)-( 6) bekezdéseinek 
rendelkezései az irányadóak. 

11.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján igazolja 
alkalmasságát az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb 
szolgáltatásairól szóló Ajánlattevői nyilatkozattal. Az Ajánlattevő választása szerint a 310/20 ll. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a fenti igazolási mód helyett 
Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő 
által előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. 

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 
fliggetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a 
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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 együttes megfelelés tekintetében a Kbt. 55.§ ( 4)-(6) bekezdéseinek 
rendelkezései az irányadóak. 

12. Alkalmassági minimumkövetelmények 

12.l.Gazdasági és pénzügyi minimumkövetelmények 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye 
az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti év során egynél 
több üzleti évben negatív volt. 

Ha az ajánlattevő jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából (kiadvány- és/vagy újságszerkesztés) származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kiadvány- vagy 
újságszerkesztés) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen eléri a 17 
millió HUF -ot. 
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12.2. Műszaki, illetve szakmai minimumkövetelrnények 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben nem rendelkezik összesen 
legalább nettó 7.500.000,- millió Ft értékű, kiadvány- és/vagy újságszerkesztésére, és/vagy szöveg 
és/vagy cikkírásra, és/vagy grafikai tervezésre, és/vagy fotózási tevékenységre vonatkozó 
referenciával. 

13. Szerződésben megkövetelt biztosítékok 
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződés-tervezetben részletesen 
meghatározottak szerint. 

Késedelmi kötbér az átalánydíjas szolgáltatás (a wvvw.kobanya.hu és a facebook profil frissítés) 
esetén: Késedelmes teljesítés esetén a késedelern rninden megkezdett naptári napjára a 
késeddemmel érintett átalánydíjas szolgáltatás havi nettó vállalkozói átalánydíjának 5 %-a rninden 
megkezdett naptári napra, legfeljebb azonban a késeddemmel érintett átalánydíjas szolgáltatás havi 
nettó vállalkozói átalánydíjának 25%-a. 

Eseti megrendelés esetén a késedelmi kötbér rnértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott, 
késeddemmel érintett eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának .......... százalékainaptári naptári 
nap. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért legfeljebb 10 napig érvényesíti, ezt követően a meghiúsulás 
szabályai alkalmazandóak és jogosult a meghíúsulási kötbérre. 

Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítéssei érintett eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 3%
a minden megkezdett naptári napra a hiba kijavításáig, de maximum a hibás teljesítéssei érintett 
eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-a. Az átalánydíjas szolgáltatás esetén a hibás 
teljesítéssei érintett átalánydíjas szolgáltatás havi nettó vállalkozói átalánydíjának 3%-a a hiba 
kijavításáig rninden naptári napra, de maximum a hibás teljesítéssei érintett átalánydíjas szolgáltatás 
havi nettó vállalkozói átalánydíjának 15%-a. 

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett eseti megrendelés( ek) 
nettó vállalkozói díjának 20 %-a, az átalánydíjas (w>vw.kobanya.hu vagy a facebook profil frissítés) 
szolgáltatás meghiúsulása esetén a meghiúsulással érintett átalánydíjas szolgáltatás négyhavi nettó 
vállalkozói átalánydijának megfelelő összeg. 

A kötbér maximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási 
kötbért követelni. 

14. Az ajánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

15. Hiánypótlás: 
A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

16. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a "összességében 
legelőnyösebb ajánlat" értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlattevőnek ajánlatot kell adnia a 12 
oldalas lapszámra, valamint a www.kobanya.hu tartalmi frissítésének, és a Kőbánya facebook 
oldala profilja frissítésének havi nettó átalánydíját is, amely szintén értékelési részszempontot 
képez. · 
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, így különösen a szerkesztő, tördelő, 
képszerkesztő, újságíró, fotósok, korrektor díját, az esetlegessajtó helyreigazítás költségét, irodai és 
adminisztrációs költségeket és a vállalkozó nyereségét. 
Az átalánydíjas szolgáltatás havi nettó átalánydíjának tartalmaznia kell a szolgáltatás ellátásával 
összefüggésben felmerülő valamennyi költséget. Az ajánlati árnak nem kell tartalmaznia az ÁFA-t. 
Ajánlattevő csak az ajánlatában megadott díjra (és az Áfa-ra) tarthat igényt, azon felül további 
költséget ajánlatkérővel szemben nem érvényesíthet. 

Az értékelési szempontok súlyszámai: 
··---r-- ·--- -·-··--·· ... ·--·········----···--···--··-·------········---·--·····--· -··----

értékelési részszempont ajánlat megadásának súlyszáma 
módja/mértékegysége 

l. l db 12 oldalas lapszám szerkesztésének Ft+ AF Allapszáro 70 
díja 

··--· 
2. A www.kobanya.hu tartalmi 

frissítésének, valamint a Kőbánya Ft+ÁFA/hó 20 
facebook oldal profilja frissítésének havi 
nettó átalánydíja 

3. A késedelmi kötbér mértéke (kivéve az késeddemmel érintett 
átalánydíjas szolgáltatásokat) eseti megrendelés nettó 10 

vállalkozói díjának 
százalékainaptári nap 

Az ajánlatok értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-1 O. 

Az l, 2., ., részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális l O pontot, a többi a 
fordított matematikai arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhöz viszonyítva 
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ-2012. évi 61. szám) szerint. 

P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax- Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A 3. értékelési részszempont (késedelmi kötbér mértéke) szerinti megajánlás az egyenes arányosítás 
módszere szerint kerül értékelésre a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési 
Értesítő 2012. évi 61. számában;2012. június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. bb) pontja 
alapján. A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = vizsgált ajánlati elem l 
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, de legalább a minimális 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 
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összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. 

17. Az ajánlattételi határidő: 2015. június 05. 13:00 óra 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 131. 
szobában munkanapokon 9:00-13.00 óráig. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címére kérjük az ajánlatok 
küldését. 

18. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2015. június 05. 13:00 óra 

Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az I. emelet 133. számú tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. §(2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

19. A szerződés a következő EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos 

Nem. 

20. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket 

21. Kiegészítő információk 

l) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-aszerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást 

2) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények alapján kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

Az ajánlatot írásban és zártan, egy papír alapú példányban, a jelen eljárást megindító felhívásban 
megadott címre kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező, egy elektronikus másolati példány benyújtását CD-n vagy DVD-n. Az elektronikus 
másolati példánynak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű 
kiterjesztésű file-nak kell lennie. 

Az ajánlat papír alapú példányát megbonthatatlan formában kell összefűzni. 
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. Az 
ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 

Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott ajánlat példányához 
borítólapot kell készíteni. A benyújtott ajánlat példányának borítólapján tüntessék fel a beszerzés 
tárgyát, az "ajánlat" kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét. A papír alapú és az elektronikus 
másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. 

ll 



Az ajánlatban lévő minden- az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdasági szereplőnél 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. 

3) A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. 

4) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell: 

a) a Kbt. 60. §(3) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, 

b) a Kbt. 40. § (l) bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom 
esetén is), 

c) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a- 2004. évi XXXIV. törvény 3. 
§-a szerinti - kis- és középvállalkozás szerinti minősítésére vonatkozóan, 

d) a Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán 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 nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani!) 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjai 
szerinti nyilatkozatokat. 

e) Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi 
iratait: 

• amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

• a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát. 

• Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) 
alá, az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és 
tartalmaznia kell mind a meghatalmazá, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő 
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felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők 
esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy 
részére, legalább kettőnek kell. 

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt 
terheli. 
g) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott Felolvasólapot kitöltve; 

5) A Kbt. 54. § (l) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat, az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

6) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 
végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni. 

7) Árfolyamok: A referencia tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a 
teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza 
ajánlatkérő. Az árbevétel tekintetében az eljárást megindító felhívás megküldésének napját 
megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján hatályos Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Ha az év utolsó napján a Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott árfolyam nincsen, akkor a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
következő év első devizaárfolyama irányadó. 

8) Ajánlattevő a Kbt. 80. § (l) bekezdése alapján az ajánlatában (valamint a Kbt. 69-70. § 
szerinti indokolásban) elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag 
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység 
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) 
bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlatban nyilatkozni kell az üzleti titok vonatkozásában. 

9) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes 
jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a szerződés 
teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja T. 
ajánlattevők figyeimét különösen a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell 
a közös ajánlattevők megjelölését. 

10) Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított 
igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Az 
igazolásról/dokumentumról készített magyar nyelvű fordítás lehet a) hiteles fordítás a külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismerésétől szóló 2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról és 
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet előírásainak 
megfelelően vagy b) a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő általi felelős fordítás, ebben 
az esetben az ajánlatban csatolni kell - az idegen nyelvű dokumentummal érintett - ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és 
értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegennyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a 
magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, továbbá az ajánlattevő a 
fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik. 
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ll) Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 
12) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. május 21. 

(Az ajánlattételi felhívás többi része mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek cím ű önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, 

a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadása 
Elterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Varga István: Kérdezi, hogy miért 45 OOO példánybanjelentetik meg a Kőbányai Hírek kiadványt? 
Kérdezi, ha ez a példányszám változik, az befolyásolja-e a nyomdai költséget? 

Dr. Pap Sándor: A példányszámváltozás természetesen befolyásolja a nyomdai költséget. Azt, 
hogy Kőbányán hány címre kellene postázni a Kőbányai Hírek kiadványt, arról sok információjuk 
van, amit jelenleg relevánsnak fogadnak el az a Posta száma, amely 43 OOO példány fölött van. 
Célszerű kerek számot megadni és azért van rajta egy ballaszt, mert amellett, hogy szándékuk 
szerint eljuttatják minden postaládába, emellett közintézményekbe, orvost rendelőkbe, 
Polgármesteri Hivatal bejáratához is l OOO-l 500 példány kerül. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 307. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

1442015. (V. 21.) GPB határozat 
"Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai 
előállítása és szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, 
a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadásáról 
(5 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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, valamint szerződéstervezetét és dokumentációját az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Bizottság a "Vállalkozási keretszerződés keretében a Kőbányai Hírek című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és szállítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 122/ A. 
§(l) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Polgármesteri Kabinet 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy 
a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság rendkívüli ülését 945 órakor bezárja. 

abó Krisztán 
jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST }'ÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. május 21. 8.30 órakor megtartott Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli 
ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tubák István 

Varga István 

Gerstenbrein György 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 
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