
L melldklet a ..../2016. (... ...) GpBhatdrozathoz

A rrBudapest Fdvriros X. keriilet K6brinyai Onkorm6nyzat ktiz6leti hfrkiizl6seinek
el6:illitrisa"

t6rgyf, a kdzbeszerzdsekr6l s2616 2015. dvi cXLIII. rorv6ny (a tov6bbia.kban Kbt.) III. r6sz,
113.$ szerinti rryiII klzbeszerzdsi eljdr6s

ELJARAST MEGINDITO FELHiVASA

1. Ajfnlatk6r6 neve, cime telefon-ds telefaxsziima:

Hivatalos n6v: Budapest F6varos X. kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzat
Postai cim: 1102 Budapest, Szerfi L6szl6 ter 29.
Kapcsolattart6si pont:
Cimzelt: dr. Aziz-Malak N6ra
Telefon: 06- 1 -433-8250
Fa,r: 06-1-433-8230
Aj6nlatk6r6 dltal6nos internetcime: www.kobanya.hu

A kieg6szit6 trij6koztatris k6r6seket az al|bbi el6rhet6s6gre k6rjiik megkiildeni:

dr. Magyar Adrienn
email; magyar.adriem2@upcmail.hu

2. Kdzbeszerz'6s i eljfris fajtija:
Jelen kozbeszerzesi eljdrits a Kbt. III. r6sz (nemzeti eljrirdsrend), 113.g szerinti nyilt
kozbeszerz6si elj6rds.

3, Kdzbeszerz6si dokumentumok rendelkez6sre bocs6t6sa
bocs6tja
felhiv6s
linken:

Aj6nlatkdr6 a kdzbeszenesi dokumentumokat tdritdsmenteseq, elektronikusan
rendelkez6sre. A k<jzbeszerz6si dokumentumok az eli6r6st mesindit6
megkiilddsdnek napj6t6l el6rhet6ek az alabii

A.gazdas6gt szerepl6k az elj6rds ir6nti drdekl6d€siiket a Kozbeszerzdsi Hat6s6g honlapj6n
tal6lhat6 osszefoglal6 t6jdkoztat6sban meghat6rozott el6rhet6s6gen j elezhetik,

A kozbeszerz6si dokumentumokat ajiinlato*kdnt legal6bb egy aj6nlattev6nek vagy az
aj 6nlatban megnevezett alva"llalkoz6nak elektronikuJ riton ef'keli ernie az ajanlaiieteh
hatadd6 lejdrtaig. Ennek igazol6s6ra a gazd,asiryi szerepl6knek az ajtnlatt6teii hatarid6
lej rirta elott meg kell kiildeniiik a kozbeszerz6si dokumentumok melldkletdt k6pezo
regisztrdci6s lapot kitdltve a nagyar.adrienn2@-upglqail.hu email cimre. A regisztr6ci6; lap
ajrinlatt6teli hatarid6 lej 6rta el6tti visszakiilddse az eljarfusban val6 r6szvdtel felidtele.

4. A kiizbeszerz6s trirgya, mennyis6ge, miiszaki leirdsa

Szol g6ltat6s megrendel6s

el6rhet6ek



a) A K6banyai Hirek cimti, 43 000 p6ldanysz6mri, dnkormdnyzati havilap teljes k6rii
szerkeszt6s6gi feladatainak ell6t6sa, nyomdakdsz anyag6nak e1661lit6sa (szerkeszt6s, i ird"le.,
fot6z6s)eseti megrendel6sek alapj 6n, 63 000 000 FI+AFA keretosszeg erej6ig, keretszerz6dds
keret6ben.

- a megjelends foszabdlykdnt havonta 16 oldal, de aj6nlatk6r6 jogosult2o oldalas
kiikinszdrn megrendel6sdre is a keretosszeg erejdig;

- terjedelem: 16 vagy 20 olda1as, szines, oldalm6ret: A,/3
- a tartalmakat az aj|nlatkdro a saj6t honlapj6n tdrbeli ds id6beli korl{tozris n6lkril

felhaszn6lhatj a, amelynek dij 6t t artalmazza az aj6nlati 6r;- a nyomdai pdf leadris6nak hatarideje minden h6nap uto1s6 munkanapjdt megel6z6 3.
munkanap, illetve kiilcinszdm/ok vonatkozrisaban esetenk6nt megegyezds szerinti
id6pont. A nyertes ajdnlattevo ezen id6pontig kriteles az aj 6nlatk6r6 6s a nyomda
r6szdre megkiildeni a nyomdakd sz anyagot;

- a lap felel6s kiad6ja Budapest Fov6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat.

b) A feladat rdsz6t kdpezi a K6banyai Hirek k<izdleti hirkdzl6seinek a lap facebook
oldalara tcirt6n6 feltdltdse 6s hirdet6se a keretszerz6dds id6tarlama a1att.

Az Ajdnlatkdro riltal biztositott 63 000 000 FI+AFA keretosszegb6l a keretszerz6dds teljes
idotartamrira 1 000 000 Ft kiilcinithet6 el facebook hirdetdsekre.

c) Az ajanlanevo feiadata havonta legal6bb I db inf6grafika kdszitdse a kcizdleti
hirkrizldsek i1lusztr6ci6j ahoz, valamint a kdpanyagok owncloud (,,saj6t fe1h6,,) szerveren
tdfi6n6 tarol6sa, i1let6leg az ajdnlatklr1vel tdrtdn6 megoszt6sa az alrunl 6s onkormdnyzau
szervek elektronikus inform6ci6biztons6gdr6l s2616 2013. dvi L, tcirv6ny 3. $-a rendelkezdsei
betartris6val.

d) A szerz6dds teljesitdsdhez minimdlisan az al bbt szakemberek szriks6gesek:

I f6 lapigazgat6, feladata a szerkeszt6s6g iizemszeni mrikdd6s6nek biztosit6sa, gondoskodik
a helyettesit6sekrol, elj rir az esetleges jogi iigyekben, feltigyeli a lapban megjeleno
hirdetdseket, kapcsolatot tart a nyomddval, a t6rdel6ve1, aj6n1atk6r6ve1.

I 16 szerkeszt6, akinek feladata a havi st6b6rtekezlet szervezdse, amelyen a kdzdleti
hirkozl6sek gerincdt kdpez6 tdm6kat meghatdrozza, tov6bb6 r6szt vesz a tcjrdeldsi
folyamatokban (szcivegek hriz6sa, pontosit6sa), a lektordl6sban, illet6leg feliigyeli az
fj s6gir6(k) tartalmi munk6j 6r.

I f6 vezetf rijsfgir6, akinek feladata a ktizdleti hirkrizldsek tartalm6nak elkdszitdse,
folyamatos kapcsolattart6s az ajanlatklrovel, rdszvdtel az ajtnlatker| 6ltal szewezett
esem6nyeken a tud6sit6sok elkdszit6se drdekdben (hdtkdznap 6s hdtv6gdn is). Ajdnlartevo
koteles fivo1l6t esetdn a vezet6 irj s6gir6 helyettesitds616l gondoskodni.

I f6 rijs6gir6, akinek feladata a vezeto tij sdgir6 tev6kenys6gdnek t6mogat6sa, helyettesitdse,
cikkek ds hiranyagok sz<ivegezdse.

2 f6 fot6s, akik az cjnkorm Lnyzat eret5ben fontos esemdnyeken r6szt vesznek, dsszesen havi
20 6raban az aj6nlatkdrb rendelkez6sdre 6llnak, h6tkciznapokon 6s hdtvdgeken is. A
k6panyagokat az eserndnyek ut 6n azonnaT szerkesztik, 6s 6tadj 6k az njs6gir6 sz J,ara



1 fd korrektor, akinek feladata akeszre tdrdelt lap cikkeinek 6tolvas6sa, eliitdsek, helyesir6si
hibaJ< j avitrisa.

1 f6 tiirdel6-k6pszerkeszt6, akinek feladata a lap teljes szovegdnek tcirdeldse, k6pszerkesztdsi
tevdkenysdg elidtdsa, valamint gondoskodik arr6l, hog1, a kcjzdleti hirkrjzldsek
illusztr6ci6j6hoz kizfu6lag jogriszta forr6sb6l sz6rmaz6 kdpe( kertilj enek (pl. stock fot6k
felhaszndlisa eset6n). Emellett elkdsziti a kcjzdleti hirkdzldsek t6^iiho, iliusztrdci6kent a
grafi krit, info grafi k6t.

I f6 rendszerinformatikus az owncloud (,,saj6t felh6,,) szerver karbant artasii,'oz,
frissit6s6hez, a technikai probl6mak, feladatok kezelds6hez,

Kdzris Kdzbeszerzdsi Sz6jegyzdk (CPV):

F6 t6rgy: 79553000-5

5. A szerz6d6s meghat6rozrisa : v6llalkozrisi keretszerzod6s

6. R6sza,j6nlat, tiibbv:iltozatri (alternativ) ai6nlat
A jelen kozbeszerz6si elj6r6sban nincs lehet6sdg sem rdszajrinlat, sem tobbvdltozati aj6nlat
bead6srira.

Aj6nlatk6r6 a resz-ajdnlattdtelt a szolgdltat6s komplexit6sa, a feladatok egymrisra dpiil6se (a
taftalom el66llit6sa ndlkiil a kdzdleti hirkrizldsek a K6banyai Hirek faceb'ook oldi6ra nem
tdlthet6ek fel, illetve nem hirdethet6k) miatt, a keretszerz6ddses jelleg ok6n ds gazdas6gi
dsszerris6gbol nem biztositja.

7. A keretszerz6d6s id6tartama: A szerz6d6s hatdlyba ldpdsdt6l sziimitott 25 h6nap,

8. A teljesit6s helye: Magyarorsz6g, Budapest X. keriiret kcizig azgatlsi hat6ra

NUTS-k6d: HU101

9. Az ellenszol96ltatds teljesit6s6nek feltdtelei

A szerz6dds szerinti 6s a Kbt. 135.$ (1) bekezddse szerint igazolt teljesit6s ellen6rtdk6nek
kifizetdsdre szab6lyszerr-ien kibocsatott szlmla alapjin, a lolgari T6rv6nykrinyvr6l sz6l6
2013. 6vi v. tcirvdnv (a rov6bbiakban: prk.) 6:130.g (1)-(2) betezd6se es a rui. 135.$ (5)
bekezddse szerint keriilhet sor, a sziimla Aj 6nlatker6 ltali kdzhezveteldt6l sz6mitott 30 napon
beltil, a szerz6d6stervezetben rdszletesen meghat lrozotrak figyelembevdtel6vel.

A kifizetdsre megfelel6en ir6nyad6ak az ad,6zis rendj6r6l sz6l6 2003. dvi XCII. t6rv6ny 36/A.
$-ban foglaltak.

sz6mla kibocsdtds6ra megrendel6senkdnt vaa lehet6sdg t6teles elszrimol6s alapj6n. Az adott
sz6mla dsszege a lap terjedelm6t6l fiigg. Aj6nlattev6 az ajhnlatanak felolvas6 rapj rin
meghatarozott dij felsz6mit6s6ra jogosult. A teljesit6sre irdnyad6 az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l
sz6l6 2007, 6vi GXXVII. tciwdny 58.g-a. A teljesit6st igazol6 okiratok u ,r6lnra kdterez6
melldldetdt kdpezik.



Aj anlatk6r6 e16leget nem biztosit.
Az ajanlatt6tel, a szen6d6s 6s a kifizet6sek p6nzneme: HUF

Kdsedelmes fizetds esetdn Ajanlatk6r6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. $) m6ftdkri ds a
k6sedelem id6tartamdhoz igazod6 k6sedelmi kamatot fizet.

10.Kiz:ir6 okok

I(iz6r6 okok:
Az eljar6sban nem lehet aj 6nlattev6, alv6llalkoz6 olyan gazdas6gi szerep16, a.kivel szemben
a Kbt. 62' g (1) bekezdds g)-k) 6s m), valamint q) pontj 6ban meghatarozott kizar6 okok
valamelyike fenn61l.

Meekdvetelt ieazoldsi m6d:

Az ajdnlartev6nek aj anlatdban egyszeni nyilatkozatot kell benytjtania an6l, hogy nem
lartozik a felhiv6sban el6irt kizhr6 okok hatdlya al6, valamint a Kbt. 62. $ (1) bek;dds k)
pont kb) alpontjdban foglaltakat a kdzbeszerzdsi eljar6sokban az alkalmass6g ds a kiz6r6 okok
igazol6s6nak, valamint a ktizbeszerzdsi mriszaki 1eir6s meghatdr oztsdnak m6dj6r6l sz6l6
32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. g i) pont ib) alpontja 6s a 10. g g) pont gb) alpontj6ban
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egysdges eur6pai kcizbeszerz6si dokumeniu* n.rn
alkalmazand6, azonban az ajdnlatker6 kciteles elfogadni,ha az aj|nlattevi5 a32V20r5. (X.30.)
Korm, rendelet 7. $-a szerinti - kordbbi kcizbeszerz6si eljar6sban felhaszn6lt - egyseges
eur6pai kdzbeszerzdsi dokumentumot nyirjt be, feltdve, hogy az abban foglalt inform6ci6k
megfelelnek a val6s6gnak, 6s taxtalm zzil<. az aj6nlatk6ro 6ltal a kizar6 okok igazoldsa
tekintet6ben megktivetelt informdci6kat. Az egysdges eur6pai kcizbeszerzdsi dokumentumban
foglalt informdci6k val6sdgtarlalm66t az aj6nlattev6 fe1e1 a 32U20r5. (x.30.) Korm. rendelet
17. $ (1) bekezddse szerint.

1'32112015. (X.30.) Korm. rendelet 8.9 i) pont ib) alpontja: ,,a Kbt. 62. g (l) bekezdds k)
pont kb) alpontja tekintetdben az ajdnlattevd nyilatkozata aw6l, hogy olyan tdrsasd.gnak
min6siil-e, melyet nem jegyeznek szabdlyozott t6zsddn, vagy amelyet szabltlyozott tLzsddn
.jegyeznek; ha az ajdnlattev1t nem jeg"'zik szabdlyozott t6zsddn, akkor a pLnzmoslts 6s a
terrorizmus finanszirozdsa megel1zdsdr1l ds megakaddlyozdsdr6l sz6l6 2007. 6vi cxwvl
tarvdny (a tovdbbiakban: pdnzmosftsrdl sz6l6 tt)rvdny) 3. $ r) pont ra)-rb) vagy rc)_rd)
alponlia szerint definidlt valamennyi tdnyleges tulajdonos nevdnek ds dllancl| tak6hetydnek
bemutatdsat lartalmazd nyilatkozatot sztiksdges benyujtani; ha a gazdasdgi szereplSnek nincs
a pdnzmosdsrdl sz6l6 torvdny 3. $ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) atpontja szerinti tdnyleges
turlajdonosa, ugy erue vonatkozd nyilatkozatot sztiksdges csatolni; "

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet l0.g g) pont gb) alpont; ,,Nem Magyarorszdgon
Ietelepedett ajanlattevd esetdn; a Kbt. 62. S Q) bekezdds k) pont kb) alpontja tekintetdben az
ajdnlattevS, illetve ldszvarcbe jelentkezd nyilatkozata arr6l, hogy olyan tdrsasagnak min6s l-
e, melyet nem jegyeznek szabdlyozott tdzsddn vagt amelyet szabdlyozott t6zsddn jegyeznek,. ha
az ajdnlattevdt, illetve rdszvdtelre jelentkezdt nem jegyzik szabdlyozott t6zsddn, akkor a
pdnzmosdsril szbl6 tbrvdny 3. g r) pont ra)-rb) vagy rc)-fi) alpontja szerint definidlt
valamennyi tdnyleges tulajdonos nevLnek ds dlland| lak1helydnek bemutatasat tartalmaz6
nyilatkozatot sz hrdges benyitjtani; ha a gazdasagi szerepl1nek nincs a ptjnzmosdsr\l sz6l6
torvdny 3. $ r) pont n)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti t1nyleges tulajdonosa, ugy erre
vonatkozd nyilatkozatot sz ksdges csatolni"



Az aiinlatkdro a 32112015. (X, 30.) Korm. rendeletben r6szletezettek szerint ellen6rzi
tovdbba akizdr6 ok hi6ny6t a rendelkez6sre 6116 elektronikus nyilv6ntart6sokb6l is.

Aj6nlattevonek aKbt. 67. g (4) bekezddsdben es a 32112015. (x.30.) Korm, rendeler 17.g (2)
bekezd6s6ben el6irlak szerint kell nyilatkoznia arr6l, hogy a szerzodds teljesit6se sor6n nem
vesz igdnybe a Kbt. 62.9 (t) g)-k) 6s m), illetve q) pontj a szerinri kiz6r6 okok hat6lya al6
tartoz6 alv6llalkoz6t, A nyilatkozatot akkor is be kell nyrijtan i, ha az aj nlatkiro az
elj6rdsban nem irla el6 a m6r ismert alv6llalkoz6k megnevezdsdt.

A kizdro okokra vonatkoz6 nyilatkozatoknak a felhiv6s megkiild6s6ndl nem r6gebbi
keltezdsrinek kell lenniiik.

A kizdr6 okok igazol6s6ra egyebekben a 32112015 (X.30.) Korm. rendelet rendelkezdser az
iranyad6ak.

I 1. Alkalmassdgi kiivetelm6nyek

Pdnziisvi alkalmass6si minimumkdvetelm6ny:

P 1 . Alkalmas az aj(n\attev.6, ha a plnz:d'gyi int6zmdnyei 6ltal vezetett pdnzforgalmi
sz6mliiinak egyikdn sem fordult el6 a felhiv6s megkiilddsdt megel6z6 12 h6napban 5 napot
meghalad6 sorba 6l1it6s. Sorba 6llit6son aj rinlatk6r6 a 2009. 6vi LXXXV. tcirvdny 2. g 25.
pontj6ban megh atdrozott fogalmat dr1i.

P2. Alkalmas az ajdnlanevo, .ha a felhiv6s megkiild6s6t megelozo 3 m6rlegfordul6nappal
lezirt izleti 6vben m6rleg szerinti eredmdnye nem volt egyn61 tdbbszor negativl

P3. Alkalmas az ajinlattevo, amennyiben az elmflt 3 mdrlegfordul6 nappal lezfut iizleti dvben
a teljes nett6 6rbevdtele dsszesen el6ri a 63 000 000 HUF-ot, ds a kdzbeszer zes tatgya
(kozdleti havilap szerkesztdse€s internetes kciz6ssdgi h616zaton t6rtdn6 hirdet6s) szerinti nett6
drbevdtele eldri a 10 250 000 forintot.

Ieazol6si m6d
A P1. alkalmass6gi koverelmdny a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 19.$ (1) bekezdds a)
pontja alapjan igazolhat6 a pdnziigyi intdzm6nlt6l szfumaz6, az eljitritsr megindit6 felhiv6s
megki.ilddsdt6l visszafel6 sz(ntito11 12 h6napra vonatkoz6 megfelel6 nyilitkozattal; att61
fiigg6en, hogy az aj6nlattev6 mikor jritt ldtre, illetve mikor kezdte 

-meg 
tev6tenysdgd t,ha ezek

az adatok rendelkezdsre 6l1nak. A nyilatkozat drtelemszenien a ielhivris megkiiid6s6nek
id6pontj6ndl nem lehet kor6bbi keltez6sri.

A P2 alkalmassdgi kdvetelmdny, a 32112015. (X.30.) I(orm. rendelet 19.g (1) bekezdds b)
pontja alapjdn igazolhar6 az ajdnrattevo saj rit vagy jogel6dje sz6mviteli jogszab6lyok szerinti
besz6mol6j6nak - vagy annak meghatdrozott rdszdnek - benyirjt6s6vai 6a u gazdasagi
szerepl6 letelepeddse szerinti orsz6g joga el6irja kijzz6tetel6t);-hi az ajatiatk1ro Tltal kert
beszdmol6 a cdginform6ci6s szolgrilat honlapjdn megismerhet6, a beszrimol6 adatait az
aj rinlatk6r6 ellen6rzi, a cdginform6ci6s szo196lat honlapjZn megta16lhat6 besz6mo16 bekiild6se
nem sziiksdses.



A kds6bb ldtrejott gazdas6gi szerepl6kt6l megkovetelt kdzbeszerz6s t6rgya (kciz6leti havilap
szerkesztdse 6s internetes kciz<issdgi hdl6zaton tor16n6 hirdet6s) szerinti rirbevdtel nett6 g

milli6 Ft.

A P3. alkalmass6gi kdvetelmdny a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 19.9 (1) bekezd6s c)
pontja alapj 6n igazolhat6 az el6z6 harom mdrlegfordul6nappal lezat uzleit Svre vonatkoz6,
kcjzheszerz6s rdtgy6b6l (kdzdleti lap szerkeszt6se ds internetes k6z6ssdgi h616zaton tdrt6n6
lrirdet6s) sz6tmaz6 6s teljes - dltalSnos forgalmi ad6 n6lktil szdmitott - 6rbev6teldr6l sz6l6
nyilatkozattal, att61 ftigg6en, hogy az aj 6n1attev6 mikor jott 16tre, illetve mikor kezdte meg
tevdkenysdgdt, ha ezek az adatok rendelkezdsre 611nak.

A 32112015. (X.30.) Korm. rendeler 19.$ (2)-(3) bekezd6se alapj dn, ha az q6nlattev6 a
besz6mol6val azdrt nem rendelkezik az ajdnlatkdro 6ltal el6irt teljes id6szakban, mert az
idoszak kezdete ut6n kezdte meg mtikrid6s6t, az alkalmass6g6t a k<izbeszerz€s t6rgy6b61
(koz6leti havilap szerkesztdse 6s internetes kdziissdgi oldalon t6rtdno hirdet6s) szirmazd
arbevdtelr6l sz6l6 nyilatkozattal jogosult igazolni. Az aj6nlatk6ro k<jteles az aj anlattev6
pdnziigyi es gazdasdgi alkalmass6gdt meg6llapitani, ha mtikodds6nek ideje alatt a
kdzbeszerzes t6rgy6b6l szixmazo - 6ltalaros forgalmi ad6 n61kti1 sz|mitotl - arbwdtele el6ri
vagy meghaladj a az ajdnlatklro 6ltal az elj6r6st megindit6 felhivSsban meghat6rozott drtdket.
Az ajanlakdt1 az elj6r6st megindit6 felhivdsban - ha besz6mol6 benyrijtas6t irja el6 - koteles
meghat6rozni az e bekezdds alkalmaz6s6ban a k6s6bb 16trej 6tt gazdas6gi szerepl6ktol
megkrivetelt arbevdtel mdrtdkdt. Ha az ajinlattev6 besz6mol6val vagy 6rbivdtelr6i sz6l6
nyilatkozattal azdfi nem rendelkezik, merl olyan jogi formdban miikcidik, amely tekintet6ben a
besz6mol6, illetve az arbevdtelr6l sz6l6 nyilatkozat benyirjt6sa nem lehetsdges, az e pontokkal
kapcsolatban eloirt alkalmass6gi kcivetelm6ny ds igazol6si m6d helyett blimely, az
ajdnlatk6r6 dltal megfelelonek tekintett egy6b nyilatko zartal vagy dokumentummal
igazolhatja pdnziigyi ds gazdas6gi alkalmassdgAt. Az drintett aj6nlattev6 kiegdszito
tdjdkoztatis kdr6se sor6n kdteles alat6masztani, hogy olyan jogi form6ban mrikodik, amely
tekintetdben a besz6mol6, illetve az 6rbevdte1r61 s2616 nyilatkozat benyrijtdsa nem lehetseges
6s t6j dkoztatdst k6rni az e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmassdgi kovetelmdny ds
igazoldsi m6d helyett az alkalmass6g igazo\6s6nak aj6nlatkdr6 6ltal elfogadott m6dj6r6l.

A 32112015, (X.30.) Korm. rendelet 19.9 (7) bekezddse alapj 6n azokban az esetekben,
amelyekben a 28. $-ban 6s a 36. $-ban meghat6rozott min6sitett ajanlattev6k hivatalos
jegyzdke - figyelemmel a 30. $-ban ds a 39. $-ban loglaltakra - bizonyitja, hogy a gazdas6gi
szerepl6 megfelel az adott alkalmassdgi kcivetelm6nynek, a nin6sitett ajdnlattev6k
elektronikusan eldrhet6 hivatalos jegyz6k6n val6 szerepl6s tdny6t, illetve az Eur6pii unio egy
mdsik tag6llamdban letelepedett gazdasAgi szerepl6 61tal benyrijtott, a leteleped6si helye
szeinti, az elismert aj6nlattev6k hivatalos lisra16t vezet6 szervezett6l sz6rmaz6 jegyz6k
szerinti igazoldst is kdteles az allnlatkdro elfogadni az (1) bekezddsben foglali egydb
igazol6si m6dok helyett.

Aj6nlatkdro a P3. pdnziigyi alkalmassAgi feltdtelt a min6sitett ai6nlattev6k hivatalos
jegyz6k6hez kdpest szigorriban h allrozta meg.

Mriszaki-szakmai alkalmass69i minimumkovetelm6ny :

Alkalmatlan az ajdnlaltev6 mriszaki, illet6leg szakmai szempontb6l, ha

M/1. a) nem rendelkezik a felhivds megkiilddsdnek napj6t megelozo 36 h6napban legaldbb 12
h6napig folyamatosan teljesitett, legaldbb 12 oldalas, inf6grafik6t is tartalmaz6, ingyenes



kdzdleti havilap szerkesztdsdre vonatkoz6, cisszesen legal6bb 25 milli6 Ft drtdku
referenci6val, amelyben a frzetetr hirdetdsek ar6nya nem haladja meg a lap terjedelm6nek
25%-it 6s amely mag6ban foglalja az al6bbi tevdkenysdgek elvdgzds6t:

-szerkeszt6i, 
vezet6 rijs6gir6i feladatok ell6t6sa

-fot6zds, 
grafi kai tdrdelds, konektrira.

b) tov6bb6 nem rendelkezik legal6bb 750 000 Ft dfi6kri internetes k<izoss6ei h6l6zathirdetdsi
kamprinyb6l sz6rmaz6 referenci6val.

A f'enti referencia krivetelmdnyek azonos referencia munk6val is igazolhat6ak.

Az el6ifl minimum kcivetelmdnyek legfeljebb 2 referenci6val igazolhat6ak.

Ml2. nem rendelkezik a szeu6d6s teljesft6se sorrin igdnybe venni kiv6nt al6bbi
szakemberekl<el:

- legal6bb 1 fo felsofokir vdgzettsdggel rendelkez6 lapigazgat6vd,, aki legal6bb 12 havi
tapasztalattal rendelkezik havilap szerkeszt6sdgi munk6j6nak vezet6seben,
szervezds6ben 6s ir6nyitdsriban

- legal6bb egy f6 fels6fokf v6gzettsdggel rendelkez6 szerkesztovel, aki rendelkezik
minimum 5 dves kdzdleti-politikai rijs6gir6i Iapasztalattal kdz6leti lapn6l, legal6bb 5
6ves szerkeszt6i 6s hirszerkeszt6i tapasztalattal online ds/vagy nyomtatott
sajt6term6kek eset6n, valamint legal6bb 1 dves szerkeszt6i tapasztalartal ingyenes
kozdleti havilapnril

- legaldbb 1 f6 fels6fokri szakirdnyh v6gzetts6ggel rendelkez6 vezet6 irjs6gir6val, aki
minimum 5 6ves kcizdleti 6s politikai rijs6gir6i tapasztalattal rendelkezik, ds legaldbb 3

6ves tapasztalattal rendelkezik online ds/vagy nyomtatott sajt6termdkek szerkeszt6i
fel adatainak ell tds (tb an;

- legal6bb 1 fd fels6fokir v6gzettsdggel rendelkezo fis6gir6val, aki legaldbb 3 eves
tjs6gir6i tapasztalattal rendelkezik;

- legal6bb 1 f6, minimum 10 6ves konektori szakmai tapasztalattal rendelkez6
korrektorral;

- legaldbb 1 f6, minimum 10 6ves szakmai (kdpszerkeszt6i/trirdel6i) tapasztatattal
rendelkez6 t<lrdelo-kdpszerkeszt6 szakember.rel;

- legal6bb 1 f6 rendszergazd6val;

- legaldbb 2 f6 fot6ssal, akik minimum 10 6ves, napi ds/vagy heti 6s/vagy havilap
fot6z6si szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Egy szakember csak egy pozici6ra j eki1het6.

M3' nem rendelkezik legal6bb2 terrabyte, saj6t vagy b6relt owncloud (,,saj6t fe1h6,,)
szetverrel.

Igazol6si m6d:

Ml. A321/2015. (x.30.) Korm. rendelet 21.g (3) bekezd6s a) pontja alapj an az aj6nlattev6nek



a szerz6dds teljesit6s6hez sziiksdges mriszaki, illetve szakmai alkalmass6ga igazolhato az
elj arest megindit6 felhiv6s megkiilddsdt6l visszafeld sz6mitott harom 6v 1&ielent6sebb
szolg6ltat6sainak ismertet6sdvel a rendelet 23.$-a szerint, azaz az ajanlattevo, illetve az
alkalmass6g igazoldsdban r6szt vev6 mds szervezet nyilatkozat6val, vagy a szerz6ddst kot6
m6sik fdl 61tal adott igazol6ssal.

A referenciaigazol6snak vagy nyilatkozatnak tartaTmaznia kell legal6bb az al1bbt adatokat:
teljesit6s idele, a szerzoddst kcit6 mrisik f61, a szolg6ltat6s tdrgya (oldalsz6m 6s a fizeteu
hirdetdsek ar'6ny6nak megad6s6val), mennyisdge (p6ld6nysz6m) ds az ellenszolgdltat6s nett6
6sszege, a saj6t teljesitds Yo-os ardnya, tov6bb6 nyilatkozni ke11 an61, hogy a teljesit6s az
el6irdsoknak 6s a szerz6ddsnek megfelel6en t6rt6nt-e

A 32112015 (x. 30.) Korm. rendelet 22. $ (5) bekezddse alapj6n, ha a nyertes kozos
ajdnlattev6kdnt teljesitett szolg6ltatds megrendel6s6re vonatkoz6 referencia-igazol6s vagy
nyilatkozat ' a teljesit6s oszthatatlans6ga miatt - nem 611ithat6 ki az egyes aj6nlattev6k riltal
teljesitett szolgriltat6sok elkiikinit6sdvel, ugy az ajfnlatk6r6 a referencia-igazol6st vagy
nyilatkozatot b6rmelyik, a teljesitdsben r6szt vett ajdnlattev6 rdszdr6l az ismertetett
szolg6ltat6s tekintetdben olyan ar6nyban kdteles elfogadni, amilyen ar6nyban az igazolftsr
benyrijt6 aj6nlattevo az 6ltala elv6gzeft teljesit6s alapl|n az ellenszolg6ltat6s66l t6rr"riilt.

M2. A 32112015. (x.30.) Korm. rendelet 21.$ (3) bekezd6s b) pontj a aIapjtu az aikalmassag
igazolhat6 azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - kiildnosen a mln6sdg-ellen6rz6sdrt
felel6soknek - a megnevezdsdvel, kdpzetts6giik, szakmai tapasztalatuk ismerteidsdvel, akiket
be kiv6n vonni a teljesit6sbe. Ek6rben, kdrjiik csatolni a szakember saj6t kezrileg al6ir1
rdszletes szakmai ijn6letrajzdt, kdpzetts6gdnek/vdgzetts6g6nek igazolSsii ds rendelkezesre
Slldsi nyilatkozat6t. A szakember ondletrajz6b6l egydrtelmrien ki kell deriilnie, hogy az
aj6nlattev6 alkalmazottja vagy alv6llalkoz6k6nt keriil bevon6sra, avagy az aj6nlattev6vel a
szerzod6skcit6s id6pontjdig munkaviszonyba fog ldpni. Ez ut6bbi igazol6sara k6rj iik csatolni a
szakember 6s az aj6nlattev6 kozott l6trejdtt el6szerz6d6st vagy sz6nd6kr-ryilatkozatot.

M3'A 32112015. (x.30.) Korm. rendelet 21.$ (3) bekezdds i) pontj a alapjfin az alkalmasszig
igazolhatl a teljesitdshez rendelkezdsre 6116 eszk6z<ik, berendez6sek, illetve mriszaki
felszereltsdg leirds6val.

Aj dnlatkdr6 az Ml, M2, M3. alkalmass6gi feltdteleket a min6sitett aidnlattevok hivatalos
j egyzdkdhez kdpest szigorirbban hat|rozta meg.

Az el6irt penzigyi-gazdas6gi, valamint miiszaki-szakmai alkalmassdgi kdvetelm6nyeknek a
kozcis ajdnlattev6k egytittesen is megfelelhetnek. Azon kdvetelmdnyeklek, amelyek
drtelemszenien kiz6r6lag egyenkdnt vonatkoztathat6ak a gazdas6gi szerepl6ke, az egyiittes
megfelelds lehet6sdge drtelmdben elegend6, ha kriztjliik egy felel meg.

A Kbt. 65.$ (7) bekezd6se alapjdn az el6ift alkalmassdgi kcivetelmdnyeknek az ajdnlattev6k
biirmely m6s szervezet vagy szem6ly kapacitas6ra t6maszkodva is megfelelhetnek, a kcjzottiik
fenn6ll6 kapcsolat jogi jelleg6t6l fiiggetleniil. Ebben az esetben meg kell je161ni az ajitnlatban
ezt 

^ 
szervezetet 6s az elj rirrist megindit6 felhiv6s vonatko z6 pontj|nak megjeldldsdvel azon

alkalmass6gi kovetelmdnyt vagy kdvetelmdnyeket, amelynek igazol si 6rdekdben az
aj anlattevo ezel szervezer erofon6s6ra vagy arra is tamaszkodik. A Kbt. 65. $ (g) bekezddsben
foglalt eset kivdtel6vel csatolni kell az ajinlalban a kapacit6sait rendelkez6sre bocs6t6
szervezet olyan tafialmaz6



okiratot, amely al6tamasztja, hogy a szerz6d6s teljesitds6hez szriks6ges erofondsok
rendelkezdsre rillnak majd a szerz6d6s teljesitdsdnek id6tarlama alatt.

Ir6nyad6 tov6bb6 a Kbt. 65, g (9) 6s (1 1) bekezddse.

Ajdnlattev6 aj6nlat6ban nem kiiteles igazolni plnzigyi-gazdasdgi, valamint miiszaki-
szakmai alkalmass{gdt, a Kbt, 114. $ (2) bekezddse alapj6n elegend6, ha arrril
nyilatkozik, hogy megfelel az aj6nlatk6r6 riltal eldirt alkalmais{gi kiivetelm6nyeknek,
Alkalmassdgdt a Kbt.69. g (4) bekezd6se alapj6n az aj6nlatk6r6 felhivris:ira az'elj6r6st
lez:i16 dtint6s meghozatala el6tt kiiteles igazolni fentiek szerint,

Az elja.riLs eredmdny6r6l s2616 ddntds meghozatal t megel6z6en az al6nlatk6ro az 6rtdkel6si
szempontokra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 aj6nlattev6t megfelel6 hat6rid6
tiizdsdvel felhivj a a kizar6 okok, az alkalmass6gi kcivetelm6nyek tekinte*ben az elj6r6st
megindit6 felhiv6sban e16ir1 igazol6sok benyirjt6s6ra. A kapacit6sait rendelkezdsre bocsrit6
szervezelnek csak az alkalmassrigi kcivetelmdnyek tekintetdben kell az igazol6sokat
benyrij tani.

Amennyiben az ajdnlattevo az igazol6sokat kor6bban benyrijt otta, az ajfulatk6r6 nem hivj a fel
az ajdnlartev(5t az igazol6sok ismdtelt benyrijt6s6ra, hanem rigy tekinti, mintha a korribban
benyttjtott igazolAsokat az aj|nlatk6rij felhiv6s6ra nyirjtott6k volna be - 6s sziiksdg szerint
hi6nyp6tl6st rendel el vagy felvil6gosit6st k6r.

Ha az 6rt6keldsi szempontokra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthet6 aj6nlattev6 .em
vagy az esetleges hidnyp6tl6st, illetve felvil6gosit6s kdrdst kcivetoen sem megieleloen nyirjtja
be az igazolrisokat, az aj6nlatkdr6 ezen ajdnlattev6 aja:rlatanak figyelmen kiviil hagy6s6val az
drtdkeldsi szempontokra figyelemmel legkedvez6bbnek tekinthei6 aj6nlattev6t iivja fel az
i gazol6sok benyrij t6sara,

Aj6nlatk6r6 nem alkalmazza a Kbr. 75.9 (2) bekezdds e) ponrj6t.

12. Szerz6d6.st meger6sit6 biztosit6kok
Kdsedelmi kdtb6r, meghirisul6si kdtbdr.

Kdsedelemnek tekintend6, ha a nyertes aj6nlattev6- olyan okb6l, amely6rt felel6s - nem
kdsziti el a v6rosvezetds 6lta1 j6v6hagyott kiadv6nyt a szerz6d6sben fogialt hat6rid6n beliil
vagy hav6'ria esetdn nem 6rkezik ki a helyszinre az aj6nlatihan megaj 6nlott id6tarlamon belill.
K6sedelmes teljesit6s eset6n a kcitbdr m6rtdke a kdsedelmes teljesitdssel 6rintett minden
naptari napra az adott eseti megrendelds (megjelen6s) nett6 v6llalkoz6i dij dnak 5%o-a, havhria
esetdn a V6llalkoz6 aj6nlat6ban foglalt kidrkezdsi hatririd6t kcivet6 minden megkezdett
kdsedelmes 6r6ra nett6 50 000 Ft. Ajanlatk6r6 a kdsedelmi k6tb6rr a k6z61eti lap 

"lZfllitarutekintet6ben maximum az adorr 
_eseti megrendel6s (megjelends) nett6 v6llalko z6i dijanak

20o/o-a erejdig 6rvdnyesiti, a kdsedelmes ki6rkez6s tekintet?ben ali<almank6nt legfeljebbi 6ra
kdsedelem erej6ig 6rv6nyesiti. Amennyiben az ajinlanevo k6t alkalommal ;gahaa z ora
kdsdssel drkezik a havaria helyszfndre vagy kdsedelme egy alkalommal el6ri i 4 6r6t, ugy
aidnlatkdro jogosult a keretszerz6ddst felmondani. A kdsedelmi kcitb6r maximum6nak
meghaladrisa esetdn aj6nlatkdr6 a keretszerz6ddst azonnali hat6llyal felmondja ds 6rv6nyesiti a
meghirisul6si kotbdrl.

A teljesitds olyan okb6l t<irt6n6 meghirisul6sa esetdn, amelydrt a nyertes aj dnlattevo felelos, a



nyertes ajanlattev6 meghirisulesi kdtbdft kdteles fizetni, amelynek m6rtdke az adott
megrendel6s (megjelen6s) nett6 v6llalkoz6 t diitnak 25%-a.

A szerz6ddst biztosit6 mell6kkotelezetts6gek rdszletes szabdlyait a szerz6ddstervezet
tarlalmazza.

13. Az ajinlatt6tel nyelve:
Az ajdnlatt6ter nyelve a magyar, m6s nyelven nem nyrijthat6 be aj 6n1at. Abban az esetben, ha

a benyrijt6sra keriil6 igazol6sok vagy okiratok nyelve nem magyar, ugy az aj6nlattev6 koteles
melldkelni a magyar nyelvri aj6nlattev6 6ltali felel6s fordit6sokat annak szem elott taflAsaval.
hogy a helytelen fordit6s kovetke zm6nyeit az aj6nlattev6nek kell viselnie.

14. Hidnyp6tl6s:

A Kbt. 71 . g-6ban foglaltak szerint van lehet6s6g hitinyp6tl6sra.

15. Az ajtnlatok 6ddkel6si szempontja: Legjobb 6r-6rt6k ar6ny az a16bbi dft6kel6si
16szszempontok szerint:

6rt6kel6si szempont srilvszrlm
1. nett6 villalkozrii dij 43 000

p6lddnyban megielen6, 16 oldalas
lapszim szerkeszt6s6re
(HUF/alkalom)

60

2. nett6 v6llalkoz6i dij 43 000
p6lddnyban megielen6, 20 oldalas
lapszdm szerkeszt6s6re
(HUF/alkalom)

J

3. Budapest X. keriilet klzigazgatisi
teriilet6n birmely helyszinre tiirt6n6
ki6rkez6s hatdridej e havdria eset6n
percekbgn megadva (max.100 perc)

20

4, a szerkeszt6 alkalmassdgi
kiivetelm6nyk6nt el6irt 5 6ven feliili
szakmai tapasztalata (6vekben
megadva)

5

5. a tiirdel6-k6pszerkeszt6 alkalmassdgi
kiivetelm6nyk6nt eldirt 10 6ven feliili
szakmai tapasztalata (6vekben
megadva)

7

6, a vezet6 rils6gir6 alkalmass{gi
ktivetelm6nyk6nt el6irt 5 6ven feliili
szakmai tapasztalata (6vekben
mega4va)

Ertdkel6si szempontkdnt drtelemszerrien az alkalmass6gi kcivetelmdnyhez megjel61t,
teljesitdsbe t6nylegesen bevonni kiv6nt szakemberek jelcilhet6ek meg.
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Az aianlatok drtdkeldsi szempontok szerinti tarlalmi elemeinek 6rt6kel6se sor6n adhat6
pontszdm als6 hat6ra 1 pont, fe1s6 hatara 10 pont.

Ajanlatkdr6 az ajdn].atol<at az 1-3. reszszempontok esetdn a forditott ar6nyosit6s m6dszere
szerint drldkeli a Kdzbeszerzdsi Hat6s6g ritmutat6j a (amely a Kcizbeszerzdsi Ertesito 2012. 6vi
61. sz6m6ban;2012. jrinius 1. napj6n jelent meg) III. fej ezet A, 1. ba) pont alapj6n. A
pontsz6m szrimit6sa sor6n alkalmazand6 k6p1et: pontsz6m = legkedvez6bb aj 6nlati elem /
vizsg6lt aj6nlati elem x (a maxim6lis adhat6 pontszrim - a minim6lis adhat6 ptntsz6m) + t.
Aj6nlatkdr6 a legkedvez6bb (legalacsonyabb) aj dnlati tartalmi elemre a maximrilis, a tobbi
ajdnlatla pedig ar6nyosan kevesebb pontszdmot, de iegakibb a minirn6lispontszrimot adja.

A 3' 6rtdkel6si r6szszempont es et6n az aj6nlat 6rv6nytelen, ha meghaladja a 100 percet.

A 4, 5, 6. drtdkeldsi r6szszempont eset6ben aj6nlatkdr6 az abszolitt dr16kel6s m6dszer6t
alkalmazza a Kdzbeszerzesi Hat6s6g ftmutat6ja (amely a Kdzbeszerz6si Ertesit6 2012. evi
61. szdmaban 2012. junius 1. napj 6n jelent meg) III. fejezet B) pont alapiln az al6bbiak
szerint:

A 4,6. rdszszempont eset6ben a teljes szakmai tapasztalati id6t kdrjijk megadni dvekben,
azonban ajanlatkdrd csak az 5 6ven feliili szakmai tapasztalatot drtdkeli, tekintettel a k6tszeres
drldkelds tilalmdra 6s a:ra a t6nyre, hogy az 5 ev szakmai tapasztalat alkalmassdgi
kovetelm6ny.

A pontoz6s az alabbrak szerint tort6nik:
6-J ev 1pont, 8-10 dv: 2 pont, 11-13 6v: 3 pont, 14-15 dv: 4 pont, 16 dv: 5 pont, 17 dv: 6
pont, l8-20 6v: 7 pont, 21-24 6v:8 pont,25 dv: 9 pont,25 6v feletti tapasztalat: i0 pont.

Az 5. rdszszempont eset6ben a teljes szakmai tapasztalati id6t k6rjiik megadni dvekben,
azonban aj dnlatk6r6 csak az 10 6ven feltili szakmai tapasztalatot drt6kei, tekintettel a
kdtszeres 6rldkelds tilalm6ra 6s ar,.a a t6nyre, hogy az 10 6v szakmai tapaszralat alkalmass6gi
kcivetelmdny.

11 6v: 1pont, 12 ev:2 pont, 13 6v:3 pont, 14-15 6v: 4 pont, 16-77 6v:5 pont, 1g_19 dv: 6
pont,20-22 dv: 7 pont, 22-24 6v: 8 pont, 25 6v: 9 pont, 25 6v felett 10 pont.

A szakmai tapasztalatot rdszletes szakmai lnlretrajzzal kell igazolni, amelyb6l egy6rlelmuenki kell dertilnie a szakmai tapasztalat id6tarlamrinak 1tol-ig, legatatb h61iap 6s dv
megjeld16ssel) ds pontos t6rgydnak.

Ajanlatkdr6 a pontsziimokat - tcirt 6rtdk esetdn - kdt tizedesjegyre kerekiti. A fenti m6dszerrel
6d6kelt egyes tartalmi elemekre adott 6rt6kel6si pontszaimot az ajdnlatkero megszorozza a
felhiv6sban meghat6rozott srilysz6mmal, a szorzatokat pedig aj6nlatonkdnt dsszeldja. Az az
aj6nlat az dsszessdg6ben legel6nydsebb, amelynek az cisszpontsz6ma a legnagyobb.

A v6llalkoz6i dijnak tartalmaznia kell a szolg6ltat6s ellil6s6val risszefiiggdsben felmeriil6
valamennyi kdltsdget, igy ktilcindsen a szerkeszt6, t6rdel6, k6pszerkeszt6,-ij s6giro, fot6sok,
kor'ektor dijat, az esetleges sajt6 helyreigazit6s kri1ts6g6t, irodai ds ad;i;szr6ci6s
kciltsdgeket ds a v6llalkoz6 nyeresdgdt. Az ajlnlati iirnak nem kell tartalmazni a az Ab A-t.
Aj6nlattev6 csak az aj6nlataban megadott dijra (6s az Afa-ra) tarthat ig6nlt, azon feliil tov6bbi
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kdlts6get aj6nlatk6r6vel szemben nem drvdnvesithet.

16. Az ajdnlatt|teli hatdridrd: 2011, febru|r 10. 9.00 6ra

Az ajinlat benyrijt6srinak cime:

Szemdlyes benyrijtds esetdn: Aj 6nlatk6r6 1. pontban meghatrirozott postai cimdn, az r. em.
131. szob6ban munkanapokon 9-15 6r6ig, pdnteki napokon 9-13 616\9, az, ajdnlattdteli
hatarid6 1ejfut6nak napj6n 8 6ra 30 perct6l - 9.00 6r6ig.

Postai feladds esetdn: Ajanlatkdrl 7102 Budapest, szent L6sz16 t6r 29, r, em. 131. cimere
kdrjiik az ajanlatok megkiilddsdt is a 20. 10. pontban meghatarozott felirattal ell6tva.

17 . Az ajanlat(ok) felbont6s6nak ideje, helye: 2017 , februir 10. 9.00 6ra

Helye: ajanlatk6r6 1. pontban meghat6rozott cim6n azr. emelet 100. sztnnt t6rgyal6ban

Az aj|nlatok felbont6srtur a l(bt. 68. g (3) bekezddsdben megjeldlt szemdlyek lehernek jelen.

18. A szerz6d6s EU Alapokb6l finanszirozott projekttel 6s/vagy programmal kapcsoiatos
Nem.

19. Az eredm6nyhirdet6s teyvezett id6pontja
Aj 6nlatk6r6 eredm6nyhirdet6st nem tart, az eIjArAs eredm6ny6r61 az arr6l kesziteft ir6sbeli
6sszegez6s megkiild6s6vel lrtesiti az aianlattev6ket.

20. Kiegilszitd informrici6k

1) A Kbt. 47. S Q) bekezddse szeint az aj6nlatt6teli felhlv6sban el6irt dokumentumok
egyszeni m6solatban is benyfijthat6k. Az all'nlar 68. $ (2) bekezd6se szerint benyijtott
egy eredeti pdld6ny6nak a 66. g (2) bekezd6se szerinti nyilatko zat ercderi alfiirt
p6ldany6t kell tart almaznia.

2) Az ajinlatnak txtalmaznia kell az aj anlattev6 Kbt. 66.$ (2) bekezddse szerinti
nyl,alkozat|t, azaz az aj6nlaIlev6 kifej ezett nyi \atkozatdt az elj dr6st megindit6 felhiv6s
feltdteleire, a szerz6d6s megk6t6sdre 6s teljesitdsdre, valamint a k6rt
ellenszolg6ltat6sra vonatkoz6an.

3) A Kbt. 66.$ (4) bekezd6se alapjfin az aj6nlatban az ajinrattev6nek az egydb el6irt
dokumentumok benyrijt6sa mellett nyilatkoznia kell an6l, hogy u' kir_ 6,
kdzdpv|llalkozdsokr6l, fejl6d6siik t6mogatdsar6l sz6l6 torvdny szerint mikro-, kis-
vagy kdz6pv6llalkoz6snak min6siil-e.

4) A Kbt. 66.$ (5) bekezd6se alapj6n az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia,
amely feltiinteti a 68. g (4) bekezd6se szerinti informici6kat (aj6nlatrev6 neve,
szdkhelye, valamint azok a f6bb, sz6mszenisithet6 adatok. amelvek az drtdkeldsi
szempontok alapjan 6rt6kel6sre keriilnek).

5) Az ajdnlati kcitcittsdg minim6lis id6tartama az ajanlattdteli hatrirido lejartatol szamitott
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30 nap.

6) Aj6nlatkdro jelen elj6r6st 1 000 000 Ft ajdnlati biztositdk ny-ijt6sahoz kriti. Az aj rinlati
biztositdk teljesitheto a Kbt. 54.9 (2) bekezd6sdben meghatdrozott m6dokon az 54.E
(1) bekezddsdben meghatarozott hat6rid6ben, Az ajtLnlatba kdrjiik csatolni az al1nlari
biztositdk ajftnlattdteri hatririd6re tdrt6n6 rendelkez6sre bocsrit6s6t iiazol6
dokumentumot eredeti pdlddnyban! Az 6tutal6st igazol6 banki bizonylatot elegend6
m6solalban csatolni. Aj6nlatk6r6 p6nzforgalmi jelzlsztrna, amelyie a biztisit6k
teljesithet6: I 1784009-1 55 1 0000

7) Jelen elj6r6sban kizar6lag az aj|nlart€tebe felhivott gazd,asagi szereplo(k) tehet(nek)
ajinlatot. Az aj6nlatt€tehe felhivott gazdas|gi szerepl6k kdzosen nem tehetnek
aj6nlatot, nincs azonban akad6lya annak, hogy valamely ajdnlatt6telre felhivott
gazdasi€i szereplo olyan gazd,as gi szerepl6vel tegyen k6zOs ajrinlatot, amelynek
ajdnlatkdro nem kiilddtt aj6nlatt6teli felhiv6st.

8) Kcizds aj6nlattdtel esetdn a Kbt, 35,g-6ban foglaltak szerint kell eljrimi. A kcizds
aj6nlattev6k a szerz6dds teljesit6s66rt az ajad.atklro fel6 egyetemlegesen felelnek.

9) Nyertes aj6nlattevdk 6ltal alapitand6 gazd6lkod6 szewezetrel kapcsolatos
kovetelmdnyek: az aj6nlatk6r6 gazd6lkod6 szatvezet alapit6s6t kizfiria mind, a:z
aj6nlattev6, mind a kcizcis aj6nlattev6k vonatkoz6s6ban.

10)Formai el6ir6sok: az aj5nlaroL ajanlattev6knek nem elektronikus riton kell a jelen
felhiviisban 6s a dokument6ci6ban meghatarozotr tartalmi ds formai
kovetelmdnyeknek megfelel6en elk6szitenie ds benyirjtania:

c az ajtnlat papir alapir pdldany6t zsin6ra1, lapozhat6an <issze kell frizni, a csom6t
matric6val az ajdnlat e1s6 vagy h6ts6 lapj|hoz rrigziteni, a matriclr le kell 66lyegeznr,
vagy az aj6nlattev6 r6szdr6l erre jogosultnak al6 kell irni, rigy hogy a bllyegzo,
illet6leg az altirds legal6bb egy rdsze a matricdn legyen;

t az aittnlat oldal.szdmozitsa eggyel kezd6dj6n 6s oldala"nk6nt ndvekedjen, Elegend6 a
szdveget vagy szdmokat vagy kdpet tartarmaz6 ordalakat szixnozni, az rires ordalakar
nem kell, de lehet. A cimlapot 6s h6tlapot (ha vannak) nem kell, de lehet sz6mozni,

. az ajdnlatnak az erejln tartalomj egyzdket kell tarlalmaznia, mely arapjfin az aj6nlatban
szerepl6 dokumentumok oldalsz6m alapj6n megtal6lhat6ak;

o az,.aj6n1atot z6rt csomagol6sban, I papir alapri pdldanyban kell beadni. Az ajlnlatot
teljes terjedelm6ben - elektronikus k6polvas o eszklz (scanner) segits6j6vel -elektronikus adathordoz6n is be kell nyrijrani (cD, DVD), 1 alarab elJktroiikus. ,
papir alapir pdlddnnyal mindenben megegyez6 m6solati pildrinyban, jelsz6 nerkrir
olvashat6 .pdf formiitumf f6jl(ok)ban. Ajfnlattev6nek nyilattoznia kelt
aj:inlat{ban arr6l, hogy az aj|nrat papir arapf 6s erektronikus p6ld6nya
egymdssal mindenben megegyezik.

Esetleges elt6rds esetdn a papir alapri p6ld,6ny az i6nyad6 az drtdkel6s sor6n.
o az ajdrlatban 16v6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vdg6n al6 kell irnia az

adott gazd6lkod6 szervezetndl ene jogosult(ak)nak vagy olyai szemdlyn"k, vagy
szemdlyeknek aki(k) ene a jogosult szem6ly(ek)t61 ir6sos meghatalm azisLaptik; "'

' az ajanlat minden olyan oldal6t, amelyen - az ajinlat beadrisa el6tt - m6dosit6st
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hajtottak vdgre, az adott dokumentumot a16ir6 szem6lynek vagy szemdlyeknek a
m6dosit6snal is k6zjeggyel kell ell6tni;

o a zflrt csomagon: Ajdnlatr ,oBudapest Ffvtiros X, keriilet Kflbdnyai onkormtinyzat
kbzdleti h[rkiizldseinek el dllitdsan' valamint: ,,Csak kbzbeszerzdii e6drtis sorcii, a7,
ajdnlattdteli hatdridd lejtirtakor bonthatui fel!'o megjeliil6st kell feltiintetni.

11) Az aj 6nlatokat irdsban es zlrtan, a felhiv6s fltal megjeldlt kapcsolauarl6si pontban
megadott cimre kdzvetlemil vagy postai riton kell benyirjtani az ajinlatt|teli hat6rid6
lejart6ig. A postan feladott ajanlatokat az a16nlatk6r6 csak akkor tekinti hatarid6n
beliil benyrijtottnak, ha annak k6zhezv6tel&e az aj6nlatt6teli hat6rid6 lej6r16t
megel6z6en sor kerfll. Az ajSnlat, illetve az azzal kapcsolatos postai kiildem6nyek
elveszt6sdb6l ered6 kockazat az aj6nlattev6t terheli.

12) Az ajanlatok osszedllit6s6val 6s benyrijt6s6val kapcsolatban felmeriil6 osszes kolts69
aj iinlattev6t terheli.

13) Az ajdnlarhoz csatolni kell az ajinlatrevo, az alkalmassrig igazol6s6ba bevont
(kapacitrist nyrijt6) gazdas6gi szerepl6 c6gjegyzdsre jogosult, nyilatkozatot,
dokumentumot al6ir6 kdpvisel(\ al6ir6si cimp6ldany6t vagy alLiris mint6j6t.
Amennyiben az ajanlat cdgjegyzdsre jogosultak 6lta1 meghatalmazott(ak) al6ir6s6val
keriil benyrijt6sra, a teljes bizonyit6 erejri mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott alair6s mint6j6t is.

14) Akiegdszit6 t6j6koztat6s k6rdsekre a Kbt. 56.g-a 6s 114.$ (6) bekezddse azir6nyad,6.
Aj 6nlatk6r6 a kiegdszit6 tdjdkoztat6s esetdben 6sszeni id6nek tekinti az aj6nlatt6teli
hatarid6 lej6rt6t mege16z6 m6sodik munkanapot (tdjdkoztatds ."gkiil,l6s.r.;,
felt6ve, hogy a kdrddsek az ajlnlattd,teli hatrlrid6 lej 6rtdt megel6rO o.gy.aii
munkanapi g me gdrkeznek az aj 6nIatk6r 6hdz,

15) Fordit6s: az ajdnlatban valamennyi lgazold'st 6s dokumentumot magyar nyelven kell
benyirjtani. Az ajinlatk6r6 a nem magyar nyelven benyirjtott dokumentumok
aj6nlattev6 61tali felel6s fordit6sat is kdteles elfogadni.

16) Ir6nyad6 id6: a teljes e1j6r6st megindit6 felhiv6sban, valamint az eli6rds sor6n
valamennyi 6r6ban megadott hatarid6 k6zdp-eur6pai helyi ido szerint 6rtendo. (cET)

17) Arfolyamok: az aj nlatrdtel soriln a kiil6nbriz6 deviz6k forintra tiirtdn6
atszitmitdsdnitl az ajdnlattevlnek a referenci6k tekintetdben a teljesitds napj6n
drv6nyes, mdrlegadatok tekintet6ben a mdrleg fordul6napjan 6rvdnyes Magyar.
Nemzeti Bank dltal meghat6rozott deviza6rfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizdt a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adotl
devizdra az ajtulanevo saj6t kdzponti baxkja 6ltal az aj6nlatt6teli felhivds
megkiild6sdnek napj6n 6rv6nyes 6rfolyamon sz|mitott eur6 ellendrtdk keriil
dtsz6mitdsra a fentiek szerint. Atsz6mit6s esetdn az Aianlattev6nek kdzrilnie kell az
alkalmazott arfolyamot.

18) Folyamatban 16v6 v6ltoz6sbej egyz6si elj arris esetdben az ajanratlev6 az ajfulathoz
koteles csatolni a c6gbir6s6ghoz benyijtott v6ltoz6sbqegyz6si k6relmet 6s az annak
6rkez6sdr61 a cdgbir6s6g Altal megkiildott igazol6st egyszeni m6solatban.

19) Aj dnlatkdr6 nem 61 a Kbt. 1 14. $ ( 1 1) bekezddse szerinti lehet6sdggel.

20) Aj6nlattevo a Kbt. 66.$ (6) bekezd6se alapjln az ajdnlat6ban kciteles megnevezni az
aj 6nlat benyfjt6sakor m6r ismert a1v6l1alko z6kat, tov6bb6 a k<izbeszerz6sn ek azt a

I4



21.

rdszdt (rdszeit), amelynek reljesitds6hez az ajlnlattevo alvilllalkoz6t kiv6n ig6nybe
veruri. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatoland6!

21) Az Ml. a) referencia kdvetelmdnyn6l 6,s az M2. szerkeszt6 szakembern6l el6irt
feltdtel tekintetdben az6ft van jelent6s6ge az ingyenessdgnek, mivel a lap tafialmilt
nem a nyertes ajanlanev6 alrapitla meg, hanem azt az aj6nlatk6r6 61ial hirk6nt
tekintett tarlalommal kell megttilteni, valamint jelent6s reszben az aj6nlatk6ro saj 6t
hirdetdseivel, saj6t rendezv6nyeinek ingyenes hirdetdseivel keriil kieedszitdsre. a
feladat nem a fizetett hirdetdsekb6l 6116 havilap szerkesztdse, a fizetett hirdetdsek
ar6nya legfeljebb alap tartalm6nak 25%-61 tehati ki.

22) Ajdnlattev6 kciteles megjeldlni az alkalmass 69 igazol6s6bm r6szt vev6 szeruezeteket
(szem6lyeket) 6s kdteles csatolni azok rendelkez6sre 6ll6sit igazo16 szerzod|st vagy
el6szerz6d6ses kdtelezettsdgvallal6st. Az alkalmass6goi igazol6 

"r"ru"i.tbemutat6s6ra vonatkoz6 nyilatkozatot nemleges tartalommal is korjlk csatolni!

23) Aj 6n1atk6r6 a P3., M1., M2,, M3. alkalmassdgi kdvetelmdnyeket a min6sitetr
ajanlattev6k j egyzlkdhez k6pest szigorubban hatrirozta meg.

24)A nyertes ajinlattevo kdteles lemondani vagyoni 6rt6k' sze.,oi jogai.6l az
aj rinlatk6r6 javam, a K6b6nyai Hirek elnevezdsri havilapban szerepl6 ci[t<it, totot,
6s illusztrrici6k tekintet6ben, amelynek ellen6rt6k6t az aj inlati 6r tartalmazza.

25)A kdzbeszerzdsi e1j6r6st bonyolft6 felel6s akkredit6lt kdzbeszerz6si szaktanricsad6:
dr. Magyar Adrienn (lajsrromsz6m : 00377).

Az eljfrfst meginditd felhivds megkiild6s6nek napja: 2017. janufr 31.
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