
Vállalkozási Szerződés 

amely létrejött egyrészről az 

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. 
(1032 Budapest, San Marco 81.) 

telefon: +361/454-0667, fax: +36 1 /430-0599 

képviseli: Lőrincz Edina 

adószám: 14409158-2-41 

bankszámlaszám: 12010367-01055459-00100008 

cégjegyzékszám: 01-09-902546 

mint megrendelő  (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

Gallaidesign Kft. 

(1038 Budapest, Rózsadomb utca 33.) 

levelezési cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 95. 

telefon: 06-1-367-0058 

képviseli: Gallai Máté 

adószám: 14883619-2-41 

bankszámlaszám: 11717009-20200501 

cégjegyzékszám: 01-09-924412 

mint vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) között az alulírt helyen és napon az 

alábbi feltételekkel. 

I. 	Előzmények 

1. Megrendelő  a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 79821000-5. számú 15. 
kategóriájú nyomdai szolgáltatások tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII törvény (Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást (Kbt. 115.§) folytatott le. 
Jelen szerződés az ajánlattételi felhívásban meghatározottak alapján, a Vállalkozó 
2016. február 09. napján tett ajánlata eredményeként jött létre. 



2. Szerződő  Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. valamint az előzőekben 
hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján, annak részeként írják alá. A 
közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívás rendelkezéseire, valamint a 
nyertes ajánlat tartalmára. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a fenti 
Vállalkozó lett. 

II. 	A szerződés tárgya 

1. Az alábbi nyomdai termékekkel kapcsolatos nyomdai előkészítési, tervezési, 
nyomdai feladatok ellátása a Megrendelő  részére 2016. március 9. napjától 
kezdődően folyamatosan, 2017. március 31-éig: 

Közbeszerzés 2016 

Típus Program Technikai 
specifikáció Darabszám 

Műsorfüzetek 

2016. évi március-áprilisi 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 48+4 
oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, irkafűzés 

7000 db 

2016. évi május-júniusi 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 44+4 
oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, irkafűzés 

5000 db 

2016. évi szeptember-októberi 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 56+4 
oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, irkafűzés 

15000 db 

2016. évi november-decemberi 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül,2 részszállítás  ,„ 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 60+4 
oldal, 115 g  papír, 

4+4 sín, irkafűzés + 
4 old. 

10000 db 

2017. évi január-februári 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 56+4 
oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, irkafűzés 

10000 db 
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2017. évi március-áprilisi 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

N5 méret, 48+4 
oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, irkafűzés 

7000 db 

Óbuda Napja 

Óbuda Napja műsorfüzet 
nyomdaköltsége, részszállítás 

24 órán belül, 2 budapesti 
telephelyre történő  kiszállítás 

48 órás határidővel 

A/5 méret, 24 oldal, 
115 g papír, 4+4 
szín, irkafűzés 

15000 db 

matrica gyártása az SZTK-ra 
ragasztással, eltávolítással 

UV-álló vinil, 4+0, 
202*86 cm. 

1 db 

Óbudai Gimnázium molino 
gyártása 

UV-álló  
ponyvaanyag, 4+0, 

800*1 30 cm. 
1 db 

ÓKK Békásmegyeri Közösségi 
Háza molino gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
400*200 cm. 

1 db 

óKK Csillaghegyi Közösségi 
Háza molino gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
300*100 cm. 

1 db 

Fő  téri molino/ Szentlélek tér 
gyártás 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
800'130 cm. 

1 db 

Fő  téri molino/ Kórház utca 
gyártás 

UV-álló 
 ponyvaanyag, 4+0, 

700*90 cm. 
1 db 

Kobuci kert színpadi molino 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

280*90 cm. 
1 db 

Fő  téri színpadi molino 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0 

1100*450 cm. 
1 db 

Csillaghegyi színpadi molino 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

800*400 cm 
1 db 

3K molinó gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
700*300 cm. 

1 db 

Gázgyár molinó gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
500*400 cm. 

1 db 

köztéri B1 plakátok gyártása 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

40 db 

óriásplakát kivitelezés 5 db 
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VIP meghívók gyártása 
1+1, 220g kreatív  

papír, ezüstprégelve 
500 db 

exkluzív kreatív borítékok 500 db 

A/1 plakát nyomtatása 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 14 db 

citylight nyomtatás 20 db 
lufi logózással 5000 db 

Óbudai Nyár 

Óbudai Nyár műsorfüzet 
gyártása 

N5 méret, 40 oldal, 
115 g papír, 4+4 
szín, irkafűzés 

20000 db 

matrica az SZTK-n gyártása UV-álló vinil, 4+0, 
202*86 cm. 1 db 

Óbudai Gimnáziumon molino 
gyártása 

UV-álló  
ponyvaanyag, 4+0, 

800'130 cm. 
1 db 

ÓKK Békásmegyeri Közösségi 
Háza molinó gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
400*200 cm. 

1 db 

ÓKK Csillaghegyi Közösségi 
Háza molinó gyártása 

UV-álló  
ponyvaanyag, 4+0, 

300'100 cm. 
1 db 

Fő  téri molinó/ Szentlélek tér 
gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
800'130 cm. 

2 db 

Óbudai Kulturális Központ 
molinó gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
800*90 cm. 

1 db 

Fő  téri molinó/ Kórház u. 
gyártása 

UV-álló 
 ponyvaanyag, 4+0, 

700*80 cm. 
2 db 

Kobuci kert molinó gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
280*90 cm. 

1 db 

Óbudai Társaskör molinó 
gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
270*100 cm. 

1 db 

Hékás Békás színpadi molinó 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

800*250 cm. 
1 db 

3K molinó gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
300*400 cm. 

1 db 

Fő  tér színpadi molinó 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

800*250 cm. 
1 db 



Aquincum Múzeum molinó 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

800*150 cm. 
1 db 

köztéri B1 plakátok (70x100) 
gyártása 

4+0, 175 g matt 
 műnyomó, 2 oldal, 

vágás 
65 db 

A/1 plakát gyártása 
(megállítótábla) 

4+0, 175 g matt 
műnyomó, 2 oldal, 

vágás 
14 db 

Citylight plakát gyártása 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

40 db 

óriásplakát kivitelezés 5 db 

meghívók gyártása 
1+1, 220 g kreatív 

papír, ezüstprégelve 
500 db 

kreatív boríték 
2+0, 110 g kreatív 

papír, ezüstprégelve 500 db 

Járműdekor kivitelezés 
Óbudai Nyár 1-es 

villamos 
1 db 

traverzes 
kiállítás prospektus gyártása 

6 oldal 4+4, A/5 
méret, 300g matt 

műnyomó, fóliázva 
1000 db 

kiállítási tablók gyártása 
dibond lemezekre 

nyomtatva, furatokkal 
ellátva 

18 db 

Advent 
Óbudán 

programfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

N5 méret, 20 oldal, 
115 g papír, 4+4 
szín, irkafűzés 

10000 db 

B/1 plakát 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

36 db 

N1 plakát 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

14 db 

Citylight 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

36 db 

matrica az SZTK-n gyártása 
UV-álló vinil, 4+0, 

202*86 cm. 
1 db 

Óbudai Gimnáziumon molino 
gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
800'130 cm. 

1 db 

ÓKK Békásmegyeri Közösségi 
Háza molinó gyártása 

UV-álló  
ponyvaanyag, 4+0, 

400*200 cm. 
1 db 
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ÓKK Csillaghegyi Közösségi 
Háza molinó gyártása 

UV-álló 
 ponyvaanyag, 4+0, 

300 100 cm. 
1 db 

3K molinó gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
300*400 cm. 

1 db 

Fő  tér színpadi molinó 
gyártása 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

640*250 cm. 
1 db 

Óbudai Kulturális Központ 
molinó gyártása 

UV-álló  
ponyvaanyag, 4+0, 

800*90 cm. 
1 db 

óriásplakát kivitelezés 5 db 

15000 db pohár thermo papírpohár 4 
színnel nyomva 15000 db 

700 db bögre 

mosogatógépben 
mosható 

palástnyomásos 
bögre 

700 db 

tematikus 
rendezvény 

12 oldalas műsorfüzet 
nyomtatása 

A/5 méret, 12 oldal, 
 

115 g papír, 4+4 
szín, irkafűzés 

10000 db 

A/1 plakát nyomtatása 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

14 db 

Molinók gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
640*250 cm. 

2 db 

Tematikus 
rendezvény II. 

A/1 plakát nyomtatása 
4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

14 db 

Molinók gyártása 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
640*250 cm. 

2 db 

Újévi koncert 
2017. 

meghívó 

4+4, 300 g matt 
műnyomó, kétoldali 

matt fólia, LA/4 
méret, 4 oldal, 
bígelve, hajtva 

500 db 
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exkluzív boríték 

2+0, 115 g kreatív 
papír, 

dombornyomva, 
ezüstprégelve, 

stancolva 

500 db 

fogadás kártya 
4+0, 300 g matt 

műnyomó, kétoldali 
matt fólia, LA/4 méret 

500 db 

Egyéb 
névjegykártyák 500 db 

ÓKK házai 
brand 

kiadvány 
kiadvány gyártása 

148 old. 4+4, 
210x210mm, matt 
fólia, ragsztókötés) 

1000 db 

ÓKK óriásplakát kivitelezés éves szinten havi 1 
db különböző  16 db 

citylight kivitelezés 
éves szinten havi 1 

db különböző  16 db 

Óbudai Kulturális Központ 
molino (brand + program) 

gyártás 

éves szinten 6 
 különböző  UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
800*90 cm 

6 db 

ÓKK kültéri 
kiállítás kiállítási tablók gyártása 

dibond lemezekre 
nyomtatva, furatokkal 

ellátva 
18 db 

ÓKK fotós 
kiadvány kiadvány gyártása 

148 old. 4+4, 
210x210mm, matt 
fólia, ragsztókötés) 

1000 db 

BKH Békásmegyer B1 plakát 
kivitelezés 

14 db 

Magyar Kultúra Hete molinó 
kivitelezés 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

400*200 cm. 
2 db 

Kockafeszt molinó kivitelezés 
UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 
400*200 cm. 

2 db 

Utcaszínház fesztivál molinó 
kivitelezés 

UV-álló 
 ponyvaanyag, 4+0, 

400*200 cm. 
1 db 

Euroviziós Dalfesztivál koncert 
molinó kivitelezés 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

400*200 cm. 
1 db 

3K Évadzáró utcaszínház molinó 
kivitelezése 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
300*400 cm. 

1 db 

Ízek, érzések, lépések molinó 
kivitelezése 

UV-álló  
ponyvaanyag, 4+0, 

300*400 cm. 
2 db 
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Civil 
Civil Ház könyvbemutató 

molinó 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

300*400 cm. 
2 db 

Összesen 

Ill. 	Fizetési feltételek 

1. A szállítandó termékek vonatkozásában a Vállalkozó által számlázható 
egységárakat az 1. sz. melléklet (ártáblázat - felolvasólap) tartalmazza, amely 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

2. Szerződő  felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok 
ellenszolgáltatásának megfizetésére kizárólag az 1 sz. melléklet, vagyis a 
közbeszerzési eljárásban Vállalkozó ajánlatának felolvasólapján rögzített tételek 
és árak alapján van mód és lehetőség. 

3. Szerződő  felek azt is rögzítik, hogy az 1 sz. melléklet szerinti elszámolás kizárólag 
a Megrendelő  részére átadott, és általa teljesítésigazolással elfogadott 
mennyiségek vonatkozásában történhet meg. A szerződéses ár tartalmazza a 
csomagolás és a teljesítés helyszínére történő  szállítási költségét. 

4. Megrendelő  a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozóteljesítésétől, vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban 
köteles nyilatkozni. 

Szerződő  felek egyezően rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás megfizetése a teljes 
szerződéses feladatellátás teljesítését követően benyújtott számla és teljesítési 
igazolás ellenében a Kbt. 135. § -a szerint történik, a Megrendelő  a számla 
kézhezvételét követő  30 napon belül utalja át a Vállalkozó 1717009-20200501 
bankszámlájára. Megrendelő  előleget nem fizet. 
Részszámlák benyújtásának lehetősége: Nyertes ajánlattevő  részszámlát nyújthat 
be a fenti táblázatban az egyes típusok alatt (1-17.) meghatározott szolgáltatás 
teljesítését követően. 

5. Szerződő  felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő  késedelmes fizetés 
esetén a Ptk. 6:155 § (2) szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Vállalkozó 
részére, amennyiben a fizetési késedelem Megrendelőnek felróható. 

8 



6. Megrendelő  felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a Szerződés előzményeként 
lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan 
megkötött valamennyi szerződés esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) 
tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése 
esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: „Art.") 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megrendelő  jelen 
pontban eleget tett azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, 
hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek 
megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (a Megrendelő  és Vállalkozó, 
illetve a Vállalkozó és alvállalkozók viszonylatában). 

7. Megrendelő  köteles a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartani, azaz 

a) a nyertes ajánlattevő  nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésében olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő  társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő  adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő  számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

8. Megrendelő  jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani — ha 
szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megbízott feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon — amennyiben a Kbt. 143. § bekezdésében foglalt 
feltételek bekövetkeznek. A szerződés e pont szerinti felmondása esetén 
Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

IV. 	Felek jogai és kötelezettségei, együttműködése 

1. Vállalkozó által a jelen szerződés alapján teljesítendő  feladatok részletes leírását 
a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás feladat-meghatározása 
tartalmazza. A feladat-meghatározásnak a szerződés tárgyára vonatkozó 
valamennyi rendelkezése a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

2. Vállalkozó a Megrendelő  utasításai szerint, a Megrendelő  érdekeinek szem előtt 
tartásával köteles teljesíteni a 11/1. pontban (A szerződés tárgya) megjelölt 
kötelezettségeket. 

3. Vállalkozó köteles teljesíteni minden olyan kifejezetten nem nevesített 
részfeladatot is, amely a jelen szerződésben meghatározott fő  kötelezettségeivel 
összefügg, illetve a szakmai szokások szerint a jelen szerződés tárgyát képező  
szolgáltatás része. 

4. Megrendelő  fenntartja a jogát, hogy a Vállalkozó részére meghatározza a nyomdai 
termék célját, jellegét, valamint irányvonalát, melynek végrehajtását folyamatosan 
jogosult ellenőrizni. 
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5. Megrendelő  szándékától eltérő  nyomdai termék tartalom bemutatása esetén 
jogosult a Vállalkozót az eltérő  gyakorlatra, és igényre felhívni. A Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a felhívásnak köteles eleget tenni. 

V. 	MEGRENDELÉS 

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő  nevében a kapcsolattartásra jogosult 
személy az általa megadott naptári terv szerint megjelenő  terméket írásban rendeli 
meg Vállalkozótól. Az adott megrendeléshez tartozó végleges példányszámot 
Megrendelő  legkésőbb az összeállított, szerkesztett anyag leadásakor írásban 
közli. A megrendelés alapján a Vállalkozó által előállított terméket Vállalkozó a 
szállítási diszpozícióban megadott, megrendelői címre szállítja le. 

2. A megrendelés annak kézhezvételétől lép életbe. Az egyes megrendelések 
tartalmazzák a teljesítési helyet, a leszállítandó termék pontos mennyiségét és a 
teljesítés határidejét. Tartalmazzák továbbá az egyes Megrendelői igényeket 
(műszaki leírás), és a szükséges egyeztetéseket. 

3. A megrendelés módosítására Megrendelő  a megrendelésben megjelölt teljesítési 
határidő  lejárta előtt 4 munkanappal jogosult. Amennyiben a módosítás miatt a 
Vállalkozónak igazolt többletköltsége jelenik meg, úgy annak igazolását követően 
jogosult Megrendelővel szemben érvényesíteni. A többletköltség megjelenését 
Vállalkozó a beérkezett megrendelés-módosításkor jeleznie kell. 

4. 	Kapcsolattartásra jogosult 

Megrendelő  részéről: 
név: Szekeres Szabolcs 
e-mail: szekeres.szabolcs@kulturkozpont.hu  
telefon: 06-1-388-73-70 

Vállalkozó részéről: 
név: Gallai Máté 
e-mail: mate@gallai.hu  
telefon: 06 1 367 0058 

VI. 	SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS 

1. Felek az egyedi megrendelések feladásának ütemezését, illetve a teljesítés 
előrevetített időpontjait a szerződés aláírásától számított 15 napon belül 
egyeztetik. 

2. Megrendelő  vállalja, hogy a kapcsolattartó személy a teljesítési határidőt 
megelőzően, legkésőbb 8 munkanappal a kreatívok nyomdai változatát a 
Vállalkozó részére átadja. 

3. Vállalkozó vállalja, hogy az egyes megrendelések teljesítési határidejét 
megelőző  3 munkanappal a korrektúrát (levonatot) Megrendelő  részére 
jóváhagyásra átadja. 

10 



4. Megrendelő  vállalja, hogy a korrektúrával (levonattal) kapcsolatos észrevételét, 
jóváhagyását a Vállalkozónak haladéktalanul visszaigazolja. 

5. Vállalkozó vállalja, hogy a lap adott számát PDF formátumban is elküldi a 
Megrendelő 	e-mail 	címére. 	(lorincz.edina@kulturkozpont.hu, 
szekeres.szabolcs@kulturkozpont. hu  ) 

6. A teljesítés akkor tekinthető  teljesnek, ha a megrendelt példányszámú terméket 
a Vállalkozó a megrendelésben megadott teljesítési helyre, a szállítási 
határidőn belül leszállítja, és a termék dokumentálhatóan teljesíti a műszaki 
leírásban foglaltakat, valamint a szállítólevél aláírásra került. 

Teljesítés helye: Megrendelő  székhelye. 

7. Megrendelő  a megjelölt szállítási időpontban biztosítja a Vállalkozó nevesített 
szakemberei számára a teljesítés helyszínére történő  beléptetést. Vállalkozó a 
telephelyre történő  szállítás esetén a megrendelt terméket a teljesítési helyen, 
a lerakodásra alkalmas pontig köteles leszállítani, és ott az árut a 
szállítóeszközről lerakni. A leszállított és Megrendelő  által átvett termék 
felhasználási hely(ek)re történő  továbbszállítása Megrendelő  feladata. 

VII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

1. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa a szerződés keretén belül szállított 
termék friss gyártású, alkalmas a rendeltetésszerű  használatra, valamint 
mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, 
melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A Vállalkozó 
a leszállított termék minőségét tanúsítja. 

2. A pótlást, vagy a hibás, vagy a nem megfelelő  minőségű  termék cseréjét a 
Vállalkozó vagy megbízottja a hibabejelentést követő  3 munkanapon belül 
Megrendelő  telephelyén végrehajtja, amely magában foglalja a Megrendelő  
által megjelölt helyszínre történő  díjmentes kiszállítást is. 

3. Amennyiben a Vállalkozó az értesítést követően a 2.) pontban rögzített 
határidőn belül nem teljesíti a 2.) pont szerinti kötelezettségeit, úgy Megrendelő  
jogosult jelen szerződéstől elállni. 

VIII. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 

Mindazon mérések és vizsgálatok tartoznak ide, melyek megállapítják, hogy a 

termék megfelel-e a szerződésben foglaltaknak. 

1. A Megrendelőnek jogában áll megvizsgálni a terméket, hogy az megfelel-e a 
szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt a 
Vállalkozó telephelyén és/vagy a szállítás után a termék rendeltetési helyén, 
illetve mindkét alkalommal is. A vizsgálat elvégzésére kijelölt szakember 
személyéről Vállalkozó írásos tájékoztatást kap. 

2. Amennyiben a megvizsgált termék nem felel meg a feltételeknek, úgy a 
Megrendelő  azt visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen 
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kicserélni a visszautasított terméket annak érdekében, hogy az megfeleljen a 
feltételeknek. Ez nem mentesíti a Vállalkozót a jelen szerződés 9. pontjában 
foglaltak alól. 

3. A Megrendelő  azon jogát, hogy leszállítás után megvizsgálja és hibás teljesítés 
esetén visszautasítsa a terméket, semmilyen módon nem korlátozza vagy 
befolyásolja az a tény, hogy a Megrendelő  a terméket szállításuk előtt már 
megvizsgálta és elfogadta. 

4. A 7/1.) - 7/3.) pontokban foglaltak semmilyen módon nem mentesítik a 
Vállalkozót a szerződésben rögzített jótállási és egyéb kötelezettségei alól. 

IX. VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ  TELJESÍTÉSE 

1. A Vállalkozónak a termék előállítását és a teljesítési helyre történő  leszállítását 
jelen szerződés alapján, a megküldött megrendelések és ütemezés szerint kell 
elvégeznie. 

2. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan 
körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő  teljesítést, úgy a 
Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban Megrendelőt a késedelem 
tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

3. A megrendelt termék tartalmáért és formátumáért minden esetben a Vállalkozó 
felel. A Megrendelő  által hivatalosan elismert - szignált - minta alapján gyártott 
és leszállított termék esetén annak tartalmáért minden esetben a Megrendelő  
felel. 

4. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 

- kártérítés érvényesítése, 

- a szerződéstől történő  elállás, vagy a szerződés rendkívüli felmondása. 

5. Vállalkozó szerződésszegő  magatartásának minősül a szerződés tekintetében 
különösen: 

- a 1/1.) pontban meghatározott megrendelés visszaigazolásának elmulasztása, 

- szállítási határidő  be nem tartása, 

- hibás teljesítés. 

X. 	KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 

1. Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt szállítási határidőt, 
úgy a Megrendelő  késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja a le nem 
szállított példányszám vonatkozásában érvényesíthető  ellenszolgáltatási érték, 
mértéke az eredménytelenül eltelt szállítási határidőtől számítva napi 1%, de 
minimum naponta 20.000,- Ft, azaz húszezer forint. 
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2. Ha a Vállalkozó hibás terméket szállít, a Megrendelő  ugyanolyan mértékű  
kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba 
bejelentését követően a pótlás illetve csere végrehajtása határidejének 
lejártától a kifogástalan minőségben történő  leszállításig eltelt. 

3. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatás 
ellenértékéből visszatartani a Vállalkozó egyidejű  értesítése mellett. 

4. Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Vállalkozó az 
előírt szállítási határidőt 5 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a 
pótlásnak, kicserélésnek 3 napon belül nem tesz eleget vagy a szerződésből 
fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben 
Megrendelő  meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke 1.000.000,- Ft, 
azaz Egymillió forint. 

5. Megrendelő  jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Vállalkozóval 
szemben. 

6. Megrendelő  kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő  egyéb 
igényeinek elvesztését. 

7. Bármely nem szerződésszerű  teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő  részéről nem értelmezhető  joglemondásként azon igényről, vagy 
igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése 
következményeként megilletik. 

8. Megrendelő  kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

XI. ALVÁLLALKOZÁS 
Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a jelen szerződés kikötéseinek. 

XII. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, 
hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy 
vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán felmerül. Minden ezzel kapcsolatos 

tényről, akadályozó körülményről a felek kötelesek egymást kölcsönösen írásban 

tájékoztatni. 

XIII. AZ  INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA 

A Vállalkozó és a Megrendelő  a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül a 

szerződés kapcsán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés 

teljesítésére használhatja fel. 
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XIV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A tárgyi szerződés mindennemű  módosítása és kiegészítése írásos formában, a 

szerződő  felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv, valamint a Kbt. 141. §-

alapján lehetséges. 

XV. ÉRTESÍTÉSEK 

1. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseit írásban (levélben, táviratilag, 
telefaxon vagy e-mailen) köteles megküldeni és írásban vissza kell igazolni. 

2. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, 
vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később. 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen szerződés mindkét fél által történő  kölcsönös aláírásával lép hatályba és 
2017. március 31-ig hatályos. 

2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó ajánlata. 

3. A szerződés értelmezésére és jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók. 

4. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2016. március 9. 
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Gallaidesign Kft. 

Nyomdai szolgáltatás/2016 

Tartalomjegyzék 

1. számú melléklet 	 1. oldal 

2. számú melléklet 	 2. oldal 

3. számú melléklet 	 3. oldal 

4. számú melléklet 	 5. oldal 

5. számú melléklet 	 7. oldal 

6. számú melléklet 	 8. oldal 

7. számú melléklet 	 11. oldal 

8. számú melléklet 	 12. oldal 

9. számú melléklet 	 13. oldal 

10. számú melléklet 	 14. oldal 

11. számú melléklet 	 15. oldal 

12. számú melléklet 	 17. oldal 

13. számú melléklet 	 18. oldal 

14. számú melléklet 	 19. oldal 

15. számú melléklet 	 20. oldal 

Aláírási címpéldány másolata 	 21. oldal 

Ártáblázat 	 22. oldal 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

1. sz. melléklet 

Felolvasólap 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére."tárgyú eljáráshoz 

'Ajánlattevő  megnevezése: Gallaidesign Kft. 

Címe: 1038 Budapest, Rózsadomb utca 37. 

Telefonszáma: 06 70 389 6028 

Faxszáma: 

Kapcsolattartó személy neve: Gallai Máté 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: mate@gallaidesign.hu  

Nettó ajánlati ár [Teljes mennyiségre 
vonatkoztatva (nettó HUF) 

16.664.090 huf 

Teljesítési határidő  (egész napban 
meghatározva, 0 nem ajánlható) 

3 munkanap 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő  megnevezése, adatainak feltüntetése, a képviselő  
személyének megjelölése mellett. 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

2. sz. melléklet 

Ajánlattevő  nyilatkozata 
a Kbt. 66. § (2) bekezdés értelmében 

(Teljességi nyilatkozat) 
Tisztelt Ajánlatkérő! 

Miután Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. részére." megnevezéssel indított, Kbt. Harmadik Része 

szerinti közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott, Közbeszerzési Dokumentumban 

rögzített, gazdasági, pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel 

együtt felülvizsgáltuk - amelyek kézhezvételét ezennel igazoljuk - ajánlatot teszünk 

az abban foglalt feltételekre, az eljárás megindító felhívásban, Közbeszerzési 

Dokumentumban részletezett szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő  

módon történő  teljesítésére, az ajánlat részét képező  aiánlati áron  és feltételekkel. 

Ajánlatunk 	elfogadása 	esetén 	vállaljuk, 	hogy 	a 	Közbeszerzési 

Dokumentumban/Felhívásban meghatározott határidőn belül, a szerződést az ott 

előírt módon és minőségben teljesítjük, a szerződést megkötjük az ajánlatban 

szereplő  ellenértéken. 

Beleegyezünk, hogy az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően 30 napig tartjuk az 

ajánlatunkat érvényben, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező  

érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő  által a Közbeszerzési 

Dokumentumban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor 

elfogadhatóak. 

Közös ajánlattétel esetébe az is megfelelő, ha a közös ajánlattevőket képviselő  ajánlattevő  teszi meg a 

nyilatkozatot. A nyilatkozatnak azonban meg kell felelnie a Kbt. 35. § -ban foglaltaknak is. 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

3. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
Kkvt. szerinti besorolásról 

(Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint) 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." 

tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény (Kkvt.) 2-3. § szerint vállalkozásunk besorolása a következő:3  

középvállalkozás 

VAGY 

kisvállalkozás 

VAGY 

mikrovállalkozás 

VAGY 

nem tartozunk a KKvt. hatálya alá 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

cée szerű  aláírás 

3 
A megfelelő  választ kell jelölni, aláhúzni. 

4  Közös ajánlattétel esetébe az is megfelelő, ha a közös ajánlattevőket képviselő  ajánlattevő  teszi meg a 

nyilatkozatot, feltüntetve abban valamennyi ajánlattevőre vonatkozó információt külön-külön. A nyilatkozatnak 

azonban meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglaltaknak is. A nyilatkozat külön-külön is megtehető. 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint minősítéshez 

(1) kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő  forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő  forintösszeg. 

(2) A kis- és középvállalkozás kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a 

vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak 
megfelelő  forintösszeg. 

(3) A kis- és középvállalkozás kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő  
forintösszeg. 

(4) Nem minősül kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam 
vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy 
szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

4. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom,5  

1. hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közbeszerzés következő  
része/részei tekintetében kívánok alvállalkozótó  igénybe venni: 

A rész (feladat, tevékenység) megnevezése 

1.  

2.  

2. hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a fentiekben megjelölt részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók az alábbiak: 

Rész (feladat, tevékenység) 
megnevezése 

Alvállalkozó megnevezése 

1.  

2.  

Közös ajánlattétel esetében jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek együttesen kell megtenniük, 
a bevonni tervezett alvállalkozói mértékek kumulálásával (összesítésével). 

6  Alvállalkozó alatta Kbt. 3. § alapján így meghatározott személyt kell érteni. 
5 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

A fent nevesített alvállalkozók közül a következők nem nyújtanak kapacitást az 
alkalmasság igazolása érdekében: 

Név: 	  

Név' 	  

VAGY 

3. hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján alvállalkozót nem veszek 
igénybe. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

1;11 ,  33~4 w FT. 

103R 81111111)F.ST. RP7CADI1M8 Mi! 37. 
OTP NK HYRT: 

1717M-202»,31 

cégszerű  aláírás 

gdildfuesigr) 
ADÓSZO: 14883619-2-41 

Amennyiben az 1-2. pontok nem kerülnek kitöltésre, úgy ezt a nyilatkozatot kell megtenni. 
6 



ST RP7 Annk18 UTCA.  7 
T.: 717170(S-202nm .,3; 

14883619.2-41 

DTP fiA 

314 

Pop 

„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

5. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k) és m) pontjában foglalt, 

kizáró okok hiányáról8  

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdésének g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

cégszerű  aláírás 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie! 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

6. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) és kc) alpontja tekintetében 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." 

tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében 

nyilatkozom,hogy 

1.)  

1.1. az általam képviselt ajánlattevő  olyan társaságnak minősül, amelyet 

szabályozott tőzsdén nem  jegyeznek. 

VAGY9  

1.2. az általam képviselt ajánlattevő  olyan társaságnak minősül, amelyet 

szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

2.)  

2.1. ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén (1.1. pont): a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerínt 

jogképes szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 

9 A megfelelő  válasz aláhúzandó, jelölendő. 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem 

a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással 

vagy azzal egyenértékű  nemzetközi előírásokkal összhangban lévő  közzétételi 

követelmények vonatkoznak: 

NÉV 
	

ÁLLANDÓ LAKÓHELY 
Gallai Máté 1038 Budapest, Rózsadomb utca 35. 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott -

meghatározó befolyással rendelkezik: 

NÉV 
	

ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 

végrehajtanak: 

NÉV 
	

ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona 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: 

9 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

NÉV 
	

ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

3. Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára 

vonatkozóan alábbiak szerint: 

3.1. nincs  olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,amely 

a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 

VAGY 10  

3.2. van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a 

részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ennek a szervezetnek a megnevezése: 

Ajánlattevőként ezúton nyilatkozom, hogy ezen megnevezett szervezet 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 

feltételek nem állnak fenn. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 
11411311f1F('Imi ITT 
33/1 8111qAPFST, RP7cpu/Imu un:p 37.  11T.:r: 17 1701",9-20200 31 gi,II to6, ic r? 

ADÓSVi‚  
• 8413  2-41 

c gszerű  aláírás 

  

**A szabályozott tőzsdék listáját megtalálja az alábbi linken: 
ht»://e4r-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2011:2091)021:0028:HU:PDF  

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie! 

1°  Megfelelő  válasz aláhúzandó, jelölendő. 
10 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

7. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 17 § (2) bekezdés 

alapján 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy 

• a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső  alvállalkozót, 

• valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.11* 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

10?R/311(1.4PF.s-r,Rp7c,m948 urrp 

Y T.: : 171701S-202M 01 Anós 

°' 14 	34-2-41 

cégszerű  aláírás 

ii Amennyiben ajánlattevő  az alkalmasság igazolása érdekében más szerv kapacitására nem támaszkodik, úgy a 

nyilatkozat ezen része el is hagyható. 

11 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

8. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 65. s-ának (7) bekezdése értelmében 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó más 
szervezet (vagy személy) pontos 

megnevezése 

(név, cím) 

Az alkalmassági 
követelmény (az 

ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának, 

továbbá az ott megjelölt 
alkalmassági követelmény 

pontos megjelölésével) 
(pl.: P.1.-árbevétel) 

  

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján nnumoETN i1F7: :? 

10 R 81104PEST ROZSADNI8 UTC4 77. 

Qdtial OTP 1113N1( NYRI: 171701S-2020001 
Sigil A 	

kl14 36119241 
• 

aláírás cé zerű  

  

12 



1141(.410FyirN vR 

tOFR 81111APFST. RP7RA11(1%18 
UTC4 37. 

OTP 	Nr : i 1711 70G9-20200f:01 

1 2-41 

szerű  aláírás 

„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

9. sz. melléklet 

Ajánlattevő  egyszerű  nyilatkozata 
a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek teljesülése 

vonatkozásában 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő  által a Felhívásban előírt 
alkalmassági feltételek teljesülnek a következők szerint: 

A következő  alkalmassági feltételek teljesülését saját magam igazolom: 

A következő  alkalmassági feltételek teljesülését erőforrást nyújtó kapacitás 
szervvel igazolom: 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

13 



„Nyomdai szolgáltatásI2016” 

10. sz. melléklet 

Ajánlattevő/kapacitást nyújtó szerv12  nyilatkozata árbevételről (részletes 
igazolás)13  

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő  által a Felhívásban előírt 
pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltétel a következők szerint teljesül: 

Az elért közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel nettó összegben (HUF) az előző  
három lezárt üzleti év vonatkozásában 

2013 év 2014 év 2015 év 

51341620 huf 93972300 huf 71535838 huf 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 
94tuitiFt•IPN kFT 

1038 BUO4PFST,11071)0410 UTCA 
37. 8A e YR ; 

1717009-20200t 01 

ce szerű  aláírás 

12 Megfelelő  aláhúzandó. 
13 Ezen részletes nyilatkozat az ajánlattal együtt is benyújtható ajánlattevő  választása szerint. 

14 



11. melléklet 

RÉSZLETES NYILATKOZA T14  

Ajánlattevő  / alkalmasság igazolásában részt vevő  egyéb szerv* nyilatkozata 

az elmúlt időszakban — a közbeszerzés tárgyában — teljesített legjelentősebb 

szolgáltatásról (referencia) 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft.ajánlattevő/alkalmasság 

igazolásában részt vevő  egyéb szerv* cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (1032 Budapest, San Marco u. 

81.) Ajánlatkérő  által „Nyomdai szolgáltatás/2016" megnevezéssel indított 

közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő  által az Ajánlati Felhívásban előírt műszaki, 

szakmai alkalmassági feltétel (referencia) a következők szerint teljesül: 

1.) 

A szerződés tárgya: Nyomdai szolgáltatás 2015 

Az ellenszolgáltatás összege: 18592500 huf + ÁFA 

A teljesítés dátumszerű  időpontja (év/hónaptól év/hónapig): 2015. 02. — 2016. 02. 

A teljesítés helye: Budapest 

A szerződést kötő  másik fél neve, telefonszáma: Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 

2. 

14  Ajánlattevő  szabad választása szerint, dönthet úgy, hogy a részletes nyilatkozatát már az ajánlattal együtt 

benyújtja. 

15 



A szerződés tárgya: 

Az ellenszolgáltatás összege: 

A teljesítés dátumszerű  időpontja (év/hónaptól év/hónapíg): 

A teljesítés helye: 

A szerződést kötő  másik fél neve, telefonszáma: 

(A fenti rész szükségszerűen bővíthető.) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben ismertetésre került 
szolgáltatás az előírásoknak, és a szerződés(ek)nek megfelelően végeztem. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján cA.11áides- 

81(1 A111Fc'PN KFT. 

1038 BIJOAPFST. Rn7cArmie UTBA 
37. OTP BAN 	

j:'7170(;9-202001.01 
OSZAA,t 

2-41 

cégszerű  aláírás 
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011,1_AntFw!ki urI 
1038 8110ANSST R8740,14P UTril 
or 	NK N 	: 7 111701S-20200t 01 

fi 1 -2-41 

szerű  aláírás 

12. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott változata teljes egészében 
megegyezik az ajánlat papír alapú példányával. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 
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ZSAIJIMB?i, 

2020b, 
9-4 

APEkr  

13. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
el nem bírált változásbejegyzési kérelemről 

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a(z) Gallaidesign Kft. ajánlattevő/ kapacitást nyújtó szerv 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy 

1. nem nyújtottunk be a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet, így el nem bírált 
változásbejegyzési kérelem cégünk vonatkozásában nincs. 

VAGY 

2. betyl_:j4.tottunk a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így  cégünk 
vonatkozásában van el nem bírált változás bejelentési kérelem, melynek tartalma 
az alábbiakra terjed ki:  

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata újraszámozta a 1038 Budapest, 
Rózsadomb utcát, így cégünk székhelye 1038 Budapest, Rózsadomb utca 33. 
lesz a folyamatban lévő  cégbírósági bejegyzést követően. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

cégserű  aláírás 
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14. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
idegen nyelvű  iratok magyar nyelvű  fordításáról15  

„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részére." 

tárgyú eljáráshoz 

Alulírott Gallai Máté, mint a Gallaidesign Kft., 1038 Budapest, Rózsadomb utca 37., 
cégjegyzékszám: 01 09 924412 cégjegyzésre jogosultja vezetője/képviselője 

nyilatkozom, 

hogy az általam az eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt 
valamennyi irat magyar nyelvű  fordítását is becsatoltam. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű  fordítások tartalmukban és 
értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű  eredeti iratok 
tartalmával. 

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

rr 
 1°04; 8L4811:1,11F;P7S, Tw57:RP741191?1!T 

w/diciesign  OTP BANK NYPT.: 171711O9 -202001 400 
4 3614 	

.01 
2-41 

15  Amennyiben releváns abban az esetben kell nyilatkozni. 

\L:  

cégszerű  aláírás 
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q4((AlrlF(''nk KFT. 

103118110APFST RP7Rnliffi 
‚.!Ir.4  77. 

8dNk NYRT.: 171701S -20200;.01 
483019-2-41 

esign 

15. sz. melléklet 

Nyilatkozat üzleti titokról 

Alulírott Gallai Máté mint a(z) Gallaidesign Kft. (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult 
képviselője/ kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője*, az Óbudai Kulturális 
Központ Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő  által a „Vállalkozási szerződés nyomdai 
munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére" 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy a fent hivatkozott tárgyban megindult közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatunk elkülönített módon elhelyezve üzleti titkot tartalmaz, azok 
nyilvánosságra hozatalát a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 
megtiltom. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat nem tartalmaz olyan 
adatokat, információkat, amelynek üzleti titokká minősítését a Kbt. 44. §-ának (2)-(3) 
bekezdései kizárják. 

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része: 	 oldaltól 	oldalig16  

17Üzleti titokká nyilvánítása objektív indoka a következő: 	  

Kelt: Budapest, 2016. 02. hónap 09. napján 

cégszerű  aláírás 

16  Egyértelműen meg kell jelölni az üzleti titkot tartalmazó irat helyét, az oldalszámot. 
17 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján 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 

20 



ALÁÍRÁS-MINTA 

Alulírott, Gallai Máté (anyja neve: Klemmay Mária, lakcíme: 1038 Budapest, Templom utca 
38.) mint a 

Gallaidesign Korlátolt Felelősségű  Társaság 

(rövidített cégnevén: Gallaidesign Kft.) ügyvezetője a társaság előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégneve alá a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom: 

,LN  
aláírás 

Ellenjegyzés: 

Alulírott, Dr. Udvardi Judit ügyvéd (iroda neve, címe: 2600 Vác, Zichy H. u. 13.) 
nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: V/425.) 
tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Gallai Máté (születési név: Gallai Máté, születési idő, 
hely: 1980.július 4. Budapest VIII. ker., anyja neve: Klemmay Mária, lakcíme : 1038 
Budapest, Templom utca 38), aki személyazonosságát a 856256 LA sz. 
személyigazolvánnyal, lakcímét a 896803 ZL sz. hatósági igazolványával kellőképpen 
igazolta, előttem saját kezűleg írta alá. 	  

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hítelesítést a cég változásbejegyzési eljárás során láttam 
el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem 
mellékletét képezi. A változ.ásbejegyzési kérelem alapját képező  létesítő  okiratot én 
készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §- 
ában írt feltételeknek. 	  

Kelt: Vácon, 2014. év október hó 28. napján 

' • k' L.ILYNJARDI JUDIT ! 
OGYVÉD 
.: 7»(,-.1-1'• 	,..1 13. 

..4-PX n6-27'3'!5-160 
11")('', c•-'..' — " -1P(,c8,1 -1 - 2.3  
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Típus Program Technikai specifikáció Darabszám Nettó ajánlati ár 

Műsorfüzetek 

2016. évi március-áprilisi műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 24 

órán belül, 2 budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 48+4 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 7000 db 680000 

2016. évi május-júniusi műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 24 órán 

belül, 2 budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 44+4 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 5000 db 475000 

2016. évi szeptember-októberi műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 

24 órán belül, 2 budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás 

határidővel 

A/5 méret, 56+4 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 15000 db 1270000 

2016. évi november-decemberi műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 

24 órán belül, 2 budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás 

határidővel 

A/5 méret, 60+4 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés + 4 old. 10000 db 950000 

2017. évi január-februári műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 24 

órán belül, 2 budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 56+4 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 10000 db 920000 

2017. évi március-áprilisi műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 24 

órán belül, 2 budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 48+4 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 7000 db 680000 

Óbuda Napja 

Óbuda Napja műsorfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 24 órán belül, 2 

budapesti telephelyre történő  kiszállítás 48 órás határidővel 

A/S méret, 24 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 15000 db 655000 

matrica gyártása az SZTK-ra ragasztással, eltávolítással 

UV-álló vinil, 4+0, 

202*86 cm. 1 db 32000 

Óbudai Gimnázium molino gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*130 cm. 1 db 36400 



ÓKK Békásmegyeri Közösségi Háza molino gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 400*200 cm. 

UV-álló ponyvaanyag, 

1 db 28000 

ÓKK Csillaghegyi Közösségi Háza molino gyártása 4+0, 300*100 cm. 1 db 10500 

Fő  téri molino/ Szentlélek tér gyártás 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*130 cm. 1 db 36400 

Fő  téri molino/ Kórház utca gyártás 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 700*90 cm. 1 db 22050 

Kobuci kert színpadi molino gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 280*90 cm. 1 db 8820 

Fő  téri színpadi molino gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0 1100*450 cm. 1 db 173250 

Csillaghegyi színpadi molino gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*400 cm 1 db 112000 

3K molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 700*300 cm. 1 db 73500 

Gázgyár molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 500*400 cm. 1 db 70000 

köztéri B1 plakátok gyártása 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

vágás 40 db 60000 

óriásplakát kivitelezés 5db 150000 

1+1, 220g kreatív 

VIP meghívók gyártása papír, ezüstprégelve 500 db 75000 

exkluzív kreatív borítékok 500 db 80000 

4+0, 175 g matt 

A/1 plakát nyomtatása 

citylight nyomtatás 

műnyomó, 14 db 

20 db 

42000 

150000 



Óbudai Nyár 

lufi logózással 5000 db 265000 

Óbudai Nyár műsorfüzet gyártása 

A/5 méret, 40 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

irkafűzés 20000 db 1180000 

matrica az SZTK-n gyártása 

Óbudai Gimnáziumon molino gyártása 

UV-álló vinil, 4+0, 

202*86 cm. 

ponyvaanyag, 

4+0, 800*130 cm. 

1 db 

1 db 

32000 

36400 

ÓKK Békásmegyeri Közösségi Háza molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 400*200 cm. 1 db 28000 

ÓKK Csillaghegyi Közösségi Háza molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 300*100 cm. 1 db 10500 

Fő  téri molinó/ Szentlélek tér gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*130 cm. 2 db 72800 

Óbudai Kulturális Központ molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*90 cm. 1 db 25200 

Fő  téri molinó/ Kórház u. Gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 700*80 cm. 2 db 39200 

Kobuci kert molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 280*90 cm. 1 db 8820 

Óbudai Társaskör molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 270*100 cm. 1 db 9450 

Hékás Békás színpadi molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*250 cm. 1 db 70000 

3K molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 300*400 cm. 1 db 42000 

Fő  tér színpadi molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*250 cm. 1 db 70000 

Aquincum Múzeum molinó gyártása 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 800*150 cm. 1 db 42000 



4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

köztéri B1 plakátok (70x100) gyártása 	 vágás 	 65 db 	 97500 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

A/1 plakát gyártása (megállítótábla) 	 vágás 	 14 db 	 42000 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

Citylight plakát gyártása 	 vágás 40 db 	 240000 

óriásplakát kivitelezés 	 5 db 	 150000 

1+1, 220 g kreatív 

meghívók gyártása 	 papír, ezüstprégelve 500 db 	 75000 

2+0, 110 g kreatív 

kreatív boríték 	 papír, ezüstprégelve 500 db 	 80000 

Óbudai Nyár 1-es 

Járműdekor kivitelezés 	 villamos 	 1 db 	 128000 

6 oldal 4+4, A/5 

méret, 300g matt 

traverzes kiállítás 
	

prospektus gyártása 	 műnyomó, fóliázva 	1000 db 	 145000 

dibond lemezekre 

nyomtatva, furatokkal 

kiállítási tablók gyártása 	 ellátva 	 18 db 	 495000 

Advent Óbudán 

A/5 méret, 20 oldal, 

programfüzet nyomdaköltsége, részszállítás 24 órán belül, 2 budapesti 	115 g papír, 4+4 szín, 

telephelyre történő  kiszállítás 48 órás határidővel 	 irkafűzés 	 10000 db 	 415000 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

B/1 plakát 	 vágás 	 36 db 	 68000 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

A/1 plakát 	 vágás 	 14 db 	 42000 



4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

Citylight 	 vágás 	 36 db 	 198000 

UV-álló vinil, 4+0, 

matrica az SZTK-n gyártása 	 202*86 cm. 	 1 db 	 32000 

UV-álló ponyvaanyag, 

Óbudai Gimnáziumon molino gyártása 	 4+0, 800*130 cm. 	1 db 	 36400 

UV-álló ponyvaanyag, 

ÓKK Békásmegyeri Közösségi Háza molinó gyártása 	 4+0, 400*200 cm. 	1 db 	 28000 

UV-álló ponyvaanyag, 

ÓKK Csillaghegyi Közösségi Háza molinó gyártása 	 4+0, 300*100 cm. 	1 db 	 10500 

UV-álló ponyvaanyag, 

3K molinó gyártása 	 4+0, 300*400 cm. 	1 db 	 42000 

UV-álló ponyvaanyag, 

Fő  tér színpadi molinó gyártása 	 4+0, 640*250 cm. 	1 db 	 56000 

UV-álló ponyvaanyag, 

Óbudai Kulturális Központ molinó gyártása 	 4+0, 800*90 cm. 	1 db 	 25200 

óriásplakát kivitelezés 	 5 db 	 150000 

thermo papírpohár 4 

15000 db pohár 	 színnel nyomva 	15000 db 	 755000 

mosogatógépben 

mosható 

700 db bögre 	 palástnyomásos bögre 700 db 	 397000 

tematikus rendezvény 

A/5 méret, 12 oldal, 

115 g papír, 4+4 szín, 

12 oldalas műsorfüzet nyomtatása 	 irkafűzés 	 10000 db 	 285000 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

A/1 plakát nyomtatása 	 vágás 	 14 db 	 42000 



meghívó 

exkluzív boríték 

fogadás kártya 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 640*250 cm. 	2 db 	 112000 

4+0, 175 g matt 

műnyomó, 2 oldal, 

vágás 	 14 db 	 42000 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 640*250 cm. 	2 db 	 112000 

4+4, 300 g matt 

műnyomó, kétoldali 

matt fólia, LA/4 

méret, 4 oldal, 

bígelve, hajtva 	500 db 	 62000 

2+0, 115 g kreatív 

papír, 

dombornyomva, 

ezüstprégelve, 

stancolva 	 500 db 	 80000 

4+0, 300 g matt 

műnyomó, kétoldali 

matt fólia, LA/4 méret 500 db 	 35000 

Molinók gyártása 

tematikus rendezvény II. 

A/1 plakát nyomtatása 

Molinók gyártása 

Újévi koncert 2017 

Egyéb 

névjegykártyák 
	

500 db 	 25000 

ÓKK házai brand kiadvány kiadvány gyártása 

ÓKK 	 óriásplakát kivitelezés 

citylight kivitelezés 

148 old. 4+4, 

210x210mm, matt 

fólia, ragsztókötés) 	1000 db 	 995000 

éves szinten havi 1 db 

különböző 	 16 db 	 368000 

éves szinten havi 1 db 

különböző 	 16 db 	 128000 
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éves szinten 6 

különböző  UV-álló 

ponyvaanyag, 4+0, 

Óbudai Kulturális Központ molino (brand + program) gyártás 800*90 cm 

dibond lemezekre 

nyomtatva, furatokkal 

6 db 151200 

ÓKK kültéri kiállítás kiállítási tablók gyártása ellátva 18 db 495000 

148 old. 4+4, 

210x210mm, matt 

ÓKK fotós kiadvány kiadvány gyártása fólia, ragsztókötés) 1000 db 995000 

BKH Békásmegyer B1 plakát kivitelezés 14 db 70000 

Magyar Kultúra Hete molinó kivitelezés 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 400*200 cm. 2 db 28000 

Kockafeszt molinó kivitelezés 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 400*200 cm. 2 db 28000 

Utcaszínház fesztivál molinó kivitelezés 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 400*200 cm. 1 db 28000 

Euroviziós Dalfesztivál koncert molinó kivitelezés 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 400*200 cm. 1 db 28000 

3K Évadzáró utcaszínház molinó kivitelezése 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 300*400 cm. 1 db 42000 

Ízek, érzések, lépések molinó kivitelezése 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 300*400 cm. 2 db 42000 

Civil Civil Ház könyvbemutató molinó 

UV-álló ponyvaanyag, 

4+0, 300*400 cm. 2 db 42000 

Összesen 16664090 

.601.1.4111Fm 
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