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I. 	Fejezet 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

1. 	Az ajánlatkérő  neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Címzett: Lőrincz Edina 
Telefon: 06/1-388-73-70 
Fax: 06/1-430-0599 

e-mail: lorincz.edinakulturkozpont.hu   
A felhasználói oldal címe: http://kulturkozpont.hu   

A kiegészítő  közbeszerzési dokumentumot rendelkezésre bocsátja: 
KáBéTé Kft. dr. Lukács Andrea, 1133, Budapest, Gogol u. 13. 1/119. Fax.: +36-
1-501-34-30. 

Kapcsolattartási pont: 

- ahol az ajánlat benyújtható: KáBéTé Kft. dr. Lukács Andrea, 1133, 
Budapest, Gogol u. 13. 1/119. Fax.: +36-1-501-34-30. 

- ahol a kiegészítő  tájékoztatás kérhető: kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu, 
KáBéTé Kft. dr. Lukács Andrea, 1133, Budapest, Gogol u. 13. 1/119. Fax.: 
+36-1-501-34-30. 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás. 

Indokolás: A szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a nettó 

tizennyolcmillió forintot. 

3. Kapcsolattartási pont, az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési 
dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen 
elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek: 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő  a következő  módon 
bocsátja rendelkezésre: 

az eljárást megindító felhívást Ajánlatkérő  a Kbt. 115. § -ának (2) bekezdése 
értelmében egyidejűleg, közvetlenül elektronikus levélben küldi az 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek, 
Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti kiegészítő  közbeszerzési 
dokumentumok a felhívással egységes szerkezetben kerülnek megküldésre, 
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4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya:  
„Vállalkozási szerződés nyomdai munkák elvégzésére az Óbudai Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. részére." 
Mennyisége: Az alábbiakban megadott táblázat szerint. Az ajánlatkérő  a 
megadott mennyiségtől a szerződés teljesítése során +/- 20 % mértékében 
eltérhet. 
Részletes leírás a műszaki leírásban, szerződés tervezetben kerül kifejtésre. 

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 

.' 	„ 
budapesti telephelyre történő  
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 60+4 
oldal, 115 g papír, 

' 
4+4 szín, 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 

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 
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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, 
800130 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*1 00 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 

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 
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citylight nyomtatás 20 db 
lufi logózással 5000 db 

Óbudai Nyár 

Óbudai Nyár műsorfüzet 
gyártása 

A/5 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, 
800130 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*1 00 cm. 

1 db 

Fő  téri molinó/ Szentlélek tér 
gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
8001 30 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, 
270100 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*1 50 cm. 
1 db 

köztéri B1 plakátok (70x100) 
gyártása 

4+0, 175 g matt 
 

műnyomó, 2 oldal, 
vágás 

65 db 
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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 

Jármudekor 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 

A/1 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 

ÓKK Csillaghegyi Közösségi 
Háza molinó gyártása 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
300 100 cm. 

1 db 
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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 

N5 méret, 12 oldal, 
 

115 g papír, 4+4 szín, 
irkafűzés 

10000 db 

Ni 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. 

Ni 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 
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Ízek, érzések, lépések molinó 
kivitelezése 

UV-álló 
 

ponyvaanyag, 4+0, 
300*400 cm. 

2 db 

Civil 
Civil Ház könyvbemutató 

molinó 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

300*400 cm. 
2 db 

Összesen 

5. A szerződés meghatározása: 

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

6. Hivatkozás keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására: 
Ajánlatkérő  nem kíván keretmegállapodást kötni, nem alkalmazza a dinamikus 
beszerzési rendszert és elektronikus árlejtést sem. 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéstől 2017. március 31.-ig terjedő  
időszakban kell a munkát teljesítenie. 

8. A teljesítés helye: 

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelye (1032 Budapest, San 

Marco utca 81.) 
NUTS Kód: HU 101 

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
A Ptk 6:186. § (1) bekezdése értelmében a kötelezett pénz fizetésére 

kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést az alábbiak szerint azzal, hogy a mellékkötelezettségek részletes 
feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

Késedelmi kötbér:  
Amennyiben nyertes ajánlattevő  elmulasztja a szerződésben vállalt szállítási 

határidőt, úgy Ajánlatkérő  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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Hibás teljesítési kötbér  
Ha nyertes ajánlattevő  hibás terméket szállít, Ajánlatkérő  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. 

Ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatás 
ellenértékéből visszatartani nyertes ajánlattevő  egyidejű  értesítése mellett. 

Meghiúsulási kötbér 

Ajánlatkérőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben nyertes 
ajánlattevő  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 Ajánlatkérő  meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke 
1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 

A részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó 
jogszabályokra hivatkozás: 

Az ajánlat, a szerződés, a kifizetések és az elszámolás pénzneme jelen 

közbeszerzésben a Magyar Forint (HUF). Számlát benyújtani a konkrét 
teljesítéshez kötötten lehet. 

Az ajánlatkérőként szerződő  fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az 

ajánlattevőként szerződő  fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

Ajánlatkérő  az ellenérték kifizetését a Kbt. 135. § (1) — (3) bekezdései és Ptk. 
6:130 (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján teljesíti. 

Ajánlatkérő  az ellenértéket a szerződésszerű  teljesítést követően 

szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő  30 napon belül a nyertes 

ajánlattevő  bankszámlájára történő  átutalással HUF pénznemben egyenlíti ki. 

Késedelmes pénzügyi teljesítés esetében a késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. §-

a az irányadó. 

A Nyertes ajánlattevő  nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés 
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő  társaság 
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tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő  adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Az ellenérték kifizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet 
tartalmazza. 

Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő  szerződés és annak 
teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. § hatálya alá esik. Ajánlattevő  írásban köteles tájékoztatni az Ajánlatkérőt, 
amennyiben a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában nem szerepel, 
onnan kikerül. 

Ajánlatkérő  nem esik késedelembe, ha a nyertes ajánlattevő  nem teljesíti a 
díjazása iránti igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó 
jogszabályban előírt feltételeket. 
Ajánlatkérő  előleget nem fizet, a Nyertes ajánlattevő  részszámlát nyújthat be a 
felhívás 4. pontjában foglalt táblázatban található, az egyes típusok alatt 
meghatározott szolgáltatások teljesítését követően. 

11. Az ajánlattevő  tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

Ajánlattevő  nem tehet többváltozatú ajánlatot. Érvényes ajánlat egy változatban 
tehető, illetőleg bármely feltételhez kötött ajánlat érvénytelen. 

12. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 

Részajánlat tétele biztosított-e? 	NEM 

Az Ajánlatkérő  a Kbt. 61.§ (4) alapján megvizsgálta a jelen közbeszerzését 
abból a szempontból, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a 
közbeszerzés egy részére történő  ajánlattétel biztosítását, valamint felmérte a 
közbeszerzéssel érintett piac jellegzetességeit. 

A részajánlat kizárásának indoka: 
Az év során Ajánlatkérő  által lebonyolított rendezvényekhez tartozó kiadványok, 
nyomdatermékek szoros összefüggésben állnak egymással, sokszor az egyik 
addig nem gyártható le, amíg a másik grafikailag nem véglegesedett, így az 
esetek többségében nagyon összehangolt gyártásra van szükség, hogy minden 
nyomdatermék időben elkészüljön. Ez külön, egymástól független gyártókkal 
tapasztalat szerint nem kivitelezhető, ekként a részajánlat biztosítása műszaki 
okok miatt nem biztosítható. 
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A vizsgálat eredményeképpen Ajánlatkérő  arra a következtetésre jutott, hogy a 
közbeszerzés jellege összetett közbeszerzési igénynek minősül, melynél rész 
ajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. 
Előzőekre figyelemmel Ajánlatkérő  nem bontja részekre az ajánlattételt. 

13. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő  tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott, megfelelőnek 
talált ajánlatokat a Kbt. 69. § (3) bekezdése alapján a következő  szempontok 

alapján értékeli: 

A részszempontok, illetve súlyszámaik: 

1.) Nettó ajánlati ár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva (nettó HUF)] —

súlyszám: 80 (Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott ártáblázat kitöltésével 
kell ajánlatát megtennie, ahol az összesített nettó ár az értékelésre kerülő  
ajánlati elem. Az árat nettó HUF —ban kell megadnia, és tartalmaznia kell 
minden költséget, díjat, stb. ami a teljesítés során felmerül.) 

2.) Teljesítési határidő  (egész napban meghatározva, 0 nem ajánlható] —

súlyszám: 20 (A teljesítési határidő  a megrendeléstől számítva a teljesítésig 

eltelt egész napot jelenti.) 

Valamennyi szempont esetében, az adott szempont tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső  határa: 1-10 pont 

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő  megadja az egyes szempontok 

szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

1-2. szempontok esetében az egyszerű  matematikai arányosítás az alábbi 

negatív iránytangensű  képlet alkalmazásával: 

Negatív iránytangens (minél kisebb a tartalmi elem annál nagyobb a pontszám) 

PV= 	
XV 

x XL 
XV 

Ahol: 

PV= vizsgált pontszám 

PM= maximális pontszám 
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XL= legjobb tartalmi elem 

XV= vizsgált tartalmi elem 

Ajánlatkérő  az 1-2. részszempontok esetében a következők szerint értékel: 

Az adott szempontra legkedvezőbb (érvényes) ajánlatot tevő  a maximális 10 
pontot kapja, a többi ehhez képest kap arányosabban kevesebb pontot a fent 
megjelölt képlet alkalmazásával. 

Ezt követően, az így kiosztott pontokat az adott szemponthoz rendelt 

súlyszámmal felszorozza, mely pont a súlyozott pont. Ajánlatkérő  a súlyozott 
pontokat ajánlatonként összesíti. Az az ajánlat a legkedvezőbb, melynek a 
legmagasabb a súlyozott összpontszáma. 

Az ajánlatkérő  az értékelés során kettő  tizedesjegyig kerekít a matematikai 
kerekítés szabályai szerint. 

14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
formanyomtatványa nem alkalmazandó, azonban a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 
17. § -ának (1) bekezdésében hivatkozott Korm.r. 7. § szerinti, korábbi 
eljárásban már felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen 
eljárásba ismételten csatolható, felhasználható, ha az abban foglalt információk 
továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő  által a 

másik eljárásban megkövetelt információkat. 

Kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdésének g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok 
valamelyike fenn áll. 

Igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, az 
ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 17. § (1) pontja alapján 
egyszerű  nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. 

Az előírt kizáró okokra tekintettel, ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró 
okok hiányát a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpont szerint kell igazolnia 
(nyilatkozat minta csatolva). 
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A Korm.r. 8. § i) pont ib) alpont szerint (Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő  esetében): 

„a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező  nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 
szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;" 

A Korm.r. 10. § g) pont gb) alpont szerint (Nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő  esetében): 

„gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező  nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;" 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja értelmében: 

„r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező  szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező  szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 
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társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű  
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő  közzétételi követelmények 
vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező  szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott -
meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

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, továbbá 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső  alvállalkozót, valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 17 § (2) 
bekezdése alapján arra vonatkozóan is, hogy alkalmassága igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra 
vonatkozóan szükséges megtenni. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő  jelen 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, 
ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, 
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a 
kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás 
megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 
az ajánlatkérő  köteles elfogadni, ha az ajánlattevő  a 321/2015. (X. 30.) 
Korm.rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő  által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő  felel. 
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A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az 
esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. 
§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy 
a gazdasági szereplő  megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a 
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető  hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szereplő  által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető  szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is elfogadja Ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő  a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) - b) pontjai alapján kizárja az eljárásból 
azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő  
szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró 
ok az eljárás során következik be. 

A 67. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlattal együtt benyújtandó nyilatkozatban 
az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján jelen 
eljárásban előírt kizáró okra vonatkozóan a fent leírtak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia. (Kbt. 114. § (2) bekezdés). 

15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok: 

15.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § -ának (2) bekezdése értelmében 
elegendő  egyszerű  nyilatkozatot csatolnia arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlatkérő  által előírt P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében 
teljesül, és az alkalmassági minimum követelmény telesítését igazoló részletes 
árbevételi adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő  az éves teljes árbevétel 
mértékét — amennyiben az lehetséges — az e-beszámoló adatai alapján 
ellenőrzi. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő  az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait - az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint - az ajánlatkérő  69. § (4) 
bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. 

Abban az esetben, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított 
sorrendje nem változik, úgy ajánlatkérő  a Kbt. 69. § (6) bekezdését alkalmazza. 
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Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása: 
P/1 
A 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § -ának (1) bekezdés c) pontja 
szerinti, az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző  
utolsó három lezárt üzleti évben ajánlattevő  által elért közbeszerzés tárgya 
szerinti nettó árbevétel, attól függően, hogy ajánlattevő  mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak. 

A pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményének meghatározása: 
P/1. 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését 
közvetlenül megelőző  utolsó három lezárt üzleti évben összesen nem 
rendelkezik a közbeszerzési tárgy (nyomdai szolgáltatás) szerinti 
tevékenységből származó, legalább nettó 10.000.000.- HUF árbevétellel. 

Ha az ajánlattevő  azért nem rendelkezik az előírt adattal, mert működését a 
vizsgált időszakhoz képest később kezdte meg (újonnan alakul cég), úgy a 
működése időtartamára tekintettel köteles az előírt mértéket igazolni. 

Ajánlatkérő  felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevő  a fenti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében 
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, 
az ajánlatkérő  által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő  kiegészítő  tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő  által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint. 

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az 
ajánlatkérő  felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §-ában foglaltakra is. A Kbt. 65. § (6) 
bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, azokban az 
esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. 
§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő  
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők 
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elektronikusan elérhető  hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő  által 
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos 
listáját vezető  szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 
ajánlatkérő. 

15.2.) Műszaki, szakmai alkalmasság: 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § -ának (2) bekezdése értelmében 
elegendő  egyszerű  nyilatkozatot csatolnia arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlatkérő  által előírt M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül, és 
az alkalmassági minimum követelmény telesítését igazoló részletes referencia 
adatokat nem köteles megadni. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő  az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait - az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint - az ajánlatkérő  69. § (4) 
bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. 

Abban az esetben, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított 
sorrendje nem változik, úgy ajánlatkérő  a Kbt. 69. § (6) bekezdését alkalmazza. 

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása: 
M/1 
Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján igazolnia kell, a 321/2015 
(X.30.) Korm.r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított előző  három év (36 
hónap) vonatkozásában a közbeszerzés tárgyában (nyomdai szolgáltatás) 
szerződésszerűen teljesített munkáit, azok ismertetésével, amely kiterjed 
legalább: 
- a teljesítés idejére, helyére, 
- a szerződést kötő  másik fél megjelölésére, 
- az ellenszolgáltatás összegére, 
- a szerződés tárgyára, 
- a felvilágosítást adó személy nevének ismertetésére, beosztásának és 
telefonszámának megjelölésére. 
Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § -a alapján a korábbi szerződésszerű  
teljesítés igazolható ajánlattevő  választása szerint az ajánlattevő, illetve az 
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alkalmasság igazolásában részt vevő  más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
korábbi szerződést kötő  másik fél (megbízó) által adott igazolással. 

A korábbi teljesítésről ajánlattevőnek olyan részletességgel kell nyilatkoznia, 
hogy abból valamennyi az M.1. alkalmassági minimumkövetelménye alatt 
feltüntetett kritérium megállapítható legyen. 

Amennyiben ajánlattevő  a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a 
referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő  a 
referencia mely részeit teljesítette. Amennyiben a korábbi szolgáltatás a jelen 
közbeszerzés tárgyához képest eltérő  szolgáltatást is magában foglalt, úgy az 
alkalmasság igazolására kizárólag a jelen közbeszerzés tárgy szerinti 
szolgáltatás-rész mutatható be, illetve hivatkozható. Ezekben az esetekben a 
korábbi tejesítést erre tekintettel, megbontva kell ismertetni. 

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az 
alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon 
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a 
részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. 

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen 
az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! 

A műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményének 
meghatározása: 
M/1. 
Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 
ajánlattevő, amennyiben cégszerű  nyilatkozatával nem igazolja, hogy az 
eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 
előző  három év (36 hónap) összességében rendelkezik a közbeszerzés tárgya 
(nyomdai szolgáltatás) szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
amelynek ellenértéke összességében (a 3 vizsgált évben összesen) legalább 
nettó 10.000.000.- HUF értéket elérte. (A referencia több szerződéssel is 
igazolható.) 

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 

15.3.) Az alkalmasság részletes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján: 
Ajánlatkérő  a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető  ajánlattevőt öt 
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munkanapos határidő  tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek 
való megfeleléssel kapcsolatban előírt részletes igazolások benyújtására, 
amennyiben ezen iratokat az ajánlatával együtt még nem csatolta be. 

Ajánlatkérő  az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, 
hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő  
meghatározott számú következő  legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 
igazolások benyújtására, feltéve, hogy bármelyik ajánlattevő  ajánlatának 
figyelmen kívül hagyása nem eredményezi, hogy az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje - az értékelés során - megváltozik. 

15.4.) Kapacitást nyújtó szerv bevonása: 
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági 
követelménynek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, 
amelynek igazolása érdekében ajánlattevő  ezen szervezet erőforrására, vagy 
arra is támaszkodik. 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő  az alkalmasság 
igazolásához felhasználja úgy 

- a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása esetén a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő  teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért, 

- a műszaki, szakmai alkalmasság igazolása esetén az előírt igazolási 
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő  
megfelelést. 

A műszaki, szakmai alkalmasság kapacitás szervvel történő  igazolása esetében 
az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. 

A kapacitást nyújtó szerv annak függvényében köteles az alkalmasságot 
részletesen igazoló iratot az ajánlathoz csatolni, hogy az ajánlattevő  az 
alkalmasság melyik, a Kbt. 114. § -ának (2) bekezdésében leírt módját 
választotta, azaz az ajánlattevő  egyszerű  nyilatkozata esetében az alkalmasság 
részletes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint értendő, azonban ha az 
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ajánlattevő  részletes igazolást csatol az egyszerű  nyilatkozat helyett, úgy a 
kapacitást nyújtó szervtől származó, részletes igazolást is ekkor kell csatolni. 

Azaz, ha az ajánlattevő  már az ajánlatával együtt benyújtja az alkalmasság 
részletes iratait, úgy a kapacitást nyújtó szervtől származó erőforrást szintén 
részletesen igazolni szükséges, becsatolva egyben valamennyi a kapacitás 
szerv igénybe vétele esetén benyújtandó minden további, Kbt. 67. § szerinti 
iratot. 

16. Az ajánlattételi határidő  (az ajánlati kötöttség beálltának időpontja): 
2016. február 16. napján 10:00 óra (az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatok 
benyújtásának határideje) 

17. Az ajánlat benyújtásának címe: 
KáBéTé Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 13. 1/119. iroda. 

Az ajánlatokat írásban és zártan, a fentiekben megjelölt kapcsolattartási 
pontként megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő  lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő  csak 
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő  lejártát megelőzően, az előírt helyen sor kerül. Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő  kockázat 
az ajánlattevőt terheli. 

18. Az ajánlattétel nyelve (annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül 
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat): 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem lehet 
ajánlatot benyújtani. Idegen nyelven benyújtott dokumentum esetében magyar 
nyelvű  fordítást is az ajánlat részeként csatolni kell. 

19. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán 
jelenlétre jogosultak: 
Dátum: 2016. február 16. napján 10:00 óra 

Kapcsolattartási pontként megjelölt cím: 

KáBéTé Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 13.1/ 119 iroda 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az 
ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a 
közbeszerzéshez támogatásban részesülő  ajánlatkérő  esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 
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20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidő  lejártát követő  30 nap. (Amely legfeljebb további 60 

nappal kiterjeszthető.) 

21. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információ: 

Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő  az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték 

nyújtásához. 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén 
az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: 	 

23. Egyéb, további információ 
- Az ajánlatban nem igazolt tények, adatok, amelyek ellenőrzésére az 

ajánlatkérő  magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, és amely nyilvántartások a 
Hatóság útmutatójában nem szerepelnek. A kizáró okok igazolásának 
kivételével szükséges megjelölni és felsorolni az ajánlatban nem igazolt 
tényeket, adatokat, továbbá azt, hogy mi az ezen tényt, vagy adatot 
tartalmazó nyilvántartás és elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az 
elérési út. 

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot (Kbt. 115 § (3) bekezdése). Az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő  jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő  nem küldött ajánlattételi 
felhívást. 

Ajánlatkérő  a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlást. Ajánlatkérő  a Kbt. 
71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja 
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással ajánlattevő  az 
ajánlatában korábban nem szereplő  gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás, ajánlatkérő  újabb hiánypótlást nem rendel el. 

- Postai úton megküldött ajánlatot ajánlatkérő  csak abban az esetben tekinti 
határidőben beérkezettnek, amennyiben a kézhezvételre az ajánlattételi 
határidő  lejártáig sor kerül az ajánlat benyújtásának helyszínén; 

- Jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvénynek (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeleteinek a jelen 
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eljárásban irányadó és hatályos szabályai szerint kell eljárni, figyelemmel a 
közbeszerzés tárgya szerint irányadó, alkalmazandó további jogszabályokra 
is. 

I.) Az ajánlat formai követelményei, valamint a benyújtandó egyéb  
dokumentumok, az ajánlat:  

1.) Ajánlattevőnek ajánlatát cégszerűen aláírva, papír alapon, 1 eredeti 
példányban, valamint az eredetivel mindenben megegyező  1 elektronikus 
pdf. fele formátumú másolati példányban (CD, DVD) kell benyújtani. 

2.) Az ajánlatot zártan, írásban, roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, 
folyamatos oldal-, vagy lapszámozással ellátva, az oldal-, vagy lapszámokat 
is feltüntető  tartalomjegyzékkel kell benyújtani. 

3.) Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni legalább az eljárás 
megnevezését, valamint, hogy: "Ajánlattételi határidő  lejártáig felbontani 
tilos", vagy arra utaló egyértelmű  megjelölés, hogy a csomagolás 

közbeszerzési eljárás ajánlatát tartalmazza és azt a határidő  lejártáig nem 
lehet felbontani. 

4.) Postai úton megküldött ajánlatot az ajánlatkérő  csak abban az esetben 
tekinti határidőben beérkezettnek, amennyiben annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő  lejártáig sor kerül az ajánlat benyújtásának helyszínén. 

5.) Az ajánlatban benyújtott iratokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 

egyszerű  másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján 
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy 

nyilatkozatot szükséges becsatolni úgy azt eredeti példányban kell becsatolni 
a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú ajánlatba. A Kbt. 66. 

§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti formában csatolandó. 

6.) Az ajánlathoz csatolt valamennyi nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni. 

7.) Ajánlattevőnek valamennyi, az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatot, 

hatósági igazolást, dokumentumot, iratot, stb. magyar nyelven vagy magyar 

nyelvű  fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelvű  dokumentumokat, 

iratot legalább felelős, magyar nyelvű  fordításban kell csatolni. 

8.) Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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9.) Az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott kapcsolattartási pont szerinti címre közvetlenül vagy postai 
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő  lejártáig. A postán feladott 

ajánlatokat az ajánlatkérő  csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő  lejártát megelőzően sor kerül. 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 

eredő  kockázat az ajánlattevőt terheli. 

II.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:  

10.) Ajánlattevő  Kbt. 66. §-ának (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát, 
mely szerint ajánlatában meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő  alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a 
részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 

Az ajánlattevő  ajánlatában jelölje meg azokat az alvállalkozókat is, melyek 
kapacitást nem nyújtanak tárgyi eljárásban számára. 

11.) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő  nevében jelen közbeszerzési 
eljárásban aláírásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (vagy aláírási 
mintáját). Amennyiben az ajánlatban valamely nyilatkozatot arra 
meghatalmazott személy írja alá, abban az esetében a meghatalmazást és a 
meghatalmazó személy aláírási címpéldányát (vagy aláírási mintáját) kell az 
ajánlathoz csatolni. 

12.).A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése értelmében, az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevő  bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban 
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt követelményeket amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő  ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik 

13.) Amennyiben az ajánlattevő  az alkalmasságának igazolása érdekében 
egyéb szerv kapacitására támaszkodik, úgy e kapacitást nyújtó szervnek — a 
pénzügyi alkalmasság kivételével - a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerinti 
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szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratot kell az ajánlathoz csatolni. 

14.) Előző  pont szerinti, kapacitást nyújtó szerv igénybe vétele esetén, 
amennyiben arra a referencia igazolása érdekében van szükség, a Kbt. 65. § 
(9) bekezdés is alkalmazandó, melyről az ajánlatban nyilatkozni 
szükséges. 

15.) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt Felolvasólapot kell csatolni, amely 
tartalmazza az ajánlattevő  nevét, pontos székhelyét, közös ajánlattevők 
esetén valamennyi, a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő  nevét és 
székhelyét, valamint a közülük kiválasztott, Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti, 
a nevükben eljárni jogosult képviselő  személyét, és elérhetőségét, továbbá 
az értékelésre kerülő  egyösszegű  nettó ajánlati árat 

16.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő  nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-
, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

17.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők 
által aláírt, a Kbt. 35. § -ának (2) bekezdése szerinti, a jelen közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult meghatalmazását. 

18.) Ajánlattevőnek ajánlatában nevesített alvállalkozójának, és adott esetben 
az alkalmasság igazolásában részt vevő  más szervezetnek az alábbi 
cégokmányokat kell csatolni: 
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-nak megfelelően a folyamatban 

lévő  változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást is, 

- ajánlatot alá írók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírás-mintáját, 

- a cégkivonatban nem szereplő  kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást. 

19.) Teljességi nyilatkozat: Ajánlattevő  köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. 
§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő  kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti példányban a Kbt. 
47. § (2) bekezdésére tekintettel; 
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20.) Nyilatkozat az alkalmassági feltételek teljesülése vonatkozásában: 
Ajánlattevőnek ajánlatában a felhívás 13.1 és 13.2 pontjában meghatározott 
alkalmassági feltételek teljesülése vonatkozásában, cégszerűen aláírt, 
egyszerű  nyilatkozatot kell benyújtania. 

Az ajánlattevő  az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, a felhívás 13.1 és 13.2 pontjában előírt 
részletes nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében 
legkésőbb, az ajánlatkérő  69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

21.) Cégszerű  aláírással ellátott Ártáblázatot, amely tartalmazza az 
értékelésre kerülő  összesített nettó ajánlati árat is HUF-ban megadva. 

III.) Egyéb  
1.) Dokumentáció 

Ajánlatkérő  a Kbt. 3. § szerinti közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § 
rendelkezéseinek megfelelően, úgy, mint a beszerzés tárgyát meghatározó 
műszaki leírást, szerződés tervezetet, minden adatot, információt, szabályt, 
nyilatkozat mintákat, amit annak érdekében határozott meg, vagy hivatkozik, 
hogy a beszerzési igényét egyértelműen leírja jelen felhívással 
egybeszerkesztve, térítés nélkül, teljes egészében, elektronikus úton 
bocsátja az ajánlattételre felkért ajánlattevők rendelkezésére. Ahol 
ajánlatkérő  dokumentációra hivatkozik az alatt a közbeszerzési 
dokumentumok körébe tartozó iratot, iratokat kell érteni a kiegészítő  
tájékoztatás kivételével. A dokumentáció átvétele és az átvételi igazolás 
megküldése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át 
nem ruházható. 

2.)Kiegészítő  tájékoztatás 
A kiegészítő  tájékoztatás nyújtására a Kbt. 114. §(6) bekezdésében, és a 56. 
§ (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 
Ajánlatkérő  ésszerű  határidő  alatt azt érti, hogy a választ legkésőbb az 
ajánlattételi határidő  lejárta előtti 3. munkanapon megadja. 

3.) Közös ajánlattétel: 
A Kbt. 35. § (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattevők a szerződés 

teljesítéséért az ajánlatkérő  felé egyetemlegesen felelnek. 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi 
határidő  lejárta után változás nem következhet be. 
Az ajánlatkérő  felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) 
bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 
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minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 

4.) Az ajánlat készítésével összefüggésben a különböző  devizák forintra 
történő  átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a 
teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HU F) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, 
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához 
szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

5.) Az ajánlatkérő  tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a 
dokumentációban, közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő  hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű  meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő  a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal 
egyenértékű  ajánlatot elfogadja. 

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

7.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség ajánlattevőt terheli. 

8.) Ajánlattevők pénzügyi és gazdasági [jelen felhívás 15.1) P/1. pontja], 
valamint műszaki és szakmai alkalmasságának (jelen felhívás 15.2) M/1. 
pontja] feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő  felvétel feltételét képező  minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak. 

9.) Az ajánlatkérő  csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy -
a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő  
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
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10.) Az ajánlatkérő  a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé 

gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) sem a közös sem az 
egyéni nyertes ajánlattevők esetében. 

11.) Az ajánlattételi határidő  lejártakor ajánlati kötöttség jön létre. Ajánlattevő  
ajánlatához az ajánlattételi határidő  lejártát követő  30 napig kötve van. 

12) A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő  előírja, hogy az ajánlattevő  
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és 
a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő  tájékoztatást 
kaphat az alábbi címeken: 

- Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály, Foglalkoztatás-

felügyeleti Főosztály: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2., levélcím: 1369 
Budapest, Pf.: 481.., tel: 06-1-896-3002, fax: 06-1-795-0884, zöld szám: 06-
80-204-292, e-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu;  a területi 
kirendeltségek elérhetősége a http://www.ommf.gov.hu/ internet-címen 
található. 

- Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály: 1054 
Budapest, Kálmán Imre u. 2., levélcím: 1369 Budapest, Pf.: 481.., tel: 06-1-
896-2902, fax: 06-1-795-0880, zöld szám: 06-80-204-667, e-mail: 
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu, 	a 	területi 	kirendeltségek 
elérhetősége a http://www.ommf.gov.hu/ internet-címen található 

- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 
839., tel.: 06-1- 476 1310, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, e-
mail: kommunikacio@oth.antsz.hu,  a megyei és városi intézetek 
elérhetősége a www.antsz.hu  internet-címen található 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: 1145 Budapest, Columbus u. 17. — 23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95., tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301-
2903, e-mail: hivatal@mbfh.hu  a területileg illetékes bányakapitányságok 
elérhetősége a www.mbfh.hu  internet-címen található 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-
1-428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-5509, www.nav.qov.hu   

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016 
Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-91- 
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63, 	e-mail: 	orszagos@zoldhatosag.hu, 	internet 	cím: 
www.orszaqoszoldhatosaq.qov.hu   

- Egyenlő  Bánásmód Hatóság: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 391B, levelezési 
cím: 1539 Budapest, Pf.672, Telefon: +36-1-795-2975, Fax: +36-1-795-0760, 
zöld szám: 06-80-203-939, e-mail: ebhecivenlobanasmod.hu, internet cím: 
www.egyenlobanasmod.hu   

13.) Szerződéskötés: Az ajánlatkérő  a szerződést az eljárás nyertesével köti 
meg. Amennyiben az Ajánlatkérő  az összegezésben a második 
legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza,és a nyertes ajánlattevő  
visszalép, az ajánlatkérő  a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet 
szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ebben a 
minőségében kifejezetten megjelölte. 

14.) Az ajánlati ár: Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. Az egyösszegű  nettó ajánlati 
árat nettó HUF-ban kell megadni a csatolt Ártáblázat kitöltésével. Az 
Ártáblázat mindösszesen sorában feltüntetett nettó HUF érték kerül 
értékelésre. A felolvasólapon is ezt az adatot kell szerepeltetni! 

Ajánlattevőnek az elvégzendő  feladatra adott árat úgy kell kalkulálnia, hogy 
azon a szerződéses időszak alatt semmilyen jogcímen nem lehet változtatni. 
Ennek eredményeként, az ajánlattevő  nem ajánlhat meg többféle árat. 

15.Felhívás közvetlen, egyidejű  megküldésének napja: 2016. február 05. 
napja 
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II. 	ÚTMUTATÓ 
(az ajánlat benyújtásával kapcsolatban) 

A dokumentáció (úgyis, mint közbeszerzési dokumentumok) kizárólag az ajánlat 
összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, valamint a 
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. Az 
ajánlattevő  kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő  által 
megadott összes követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő  köteles a 
megfelelő  ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni. 
Amennyiben az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban foglaltak nem 
egyértelműek, az ajánlattevő  kötelessége kiegészítő  tájékoztatásért fordulni 
ajánlatkérőhöz. 

Általános tájékoztatás 

1.1 Közös Ajánlattevők 

Több gazdasági szereplő  közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben a körben 
különösen szükséges a Kbt. 35. § (1)-(7), továbbá az eljárást megindító felhívásban 
foglaltak figyelembe vétele is. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt az 
ajánlatban megjelölni. 

A „Konzorcium" elnevezéssel kapcsolatosan ajánlatkérő  felhívja a figyelmet arra, 
hogy a „konzorcium" megjelölés mindösszesen az ajánlattevők csoportjának 
elnevezését jelenti, a konzorcium jogalanyisággal nem rendelkezik, a jogok és 
kötelezettségek a közös ajánlattevőket együttesen, illetve külön-külön illetik meg, 
illetve terhelik. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

A Kbt. rendelkezése szerint ajánlatkérő  az eljárás során kiküldendő  bármely iratot a 
közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg. 

A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást egyszerű  
másolatban az ajánlathoz csatolni kell, mely tartalmazza legalább — az ajánlattétel, 
és nyertesség esetén a teljesítés, során — a vezető  (képviselő) cég megjelölését, a 
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feladatok megosztásának ismertetését, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
a tagok korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződéses 
kötelezettség, mint oszthatatlan szolgáltatásért teljesítésért. 

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő  veszi át a dokumentációt 
az ajánlatkérőtől. 

Az ajánlattételkor, ahol ezt a Kbt., vagy a Kbt-vel összhangban az ajánlatkérő  a 
felhívásban vagy a dokumentációban másképp nem írja elő, a közös ajánlattevőket —
az ajánlattevők részére előírtak szerint — külön-külön igazolási kötelezettség terheli 

(pl.: kizáró okoknak való megfelelés). Tehát, ahol a felhívás, a dokumentáció, vagy a 
Kbt. ajánlattevőkre vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi, vagy egyéb kötelezettséget 

ír elő, azt, ellenkező  rendelkezés hiányában, valamennyi közös ajánlattevőnek, 

külön-külön, egyaránt teljesítenie kell. Ugyanakkor adott esetben majd a 
kereskedelmi- és szakmai ajánlatot közös ajánlattevők — értelemszerűen —

együttesen nyújthatják be. A közös ajánlattevők által együttesen benyújtandó 
nyilatkozatok akkor fogadhatóak el joghatályosnak, ha egyértelműen tartalmazzák a 
közös ajánlattevők megjelölését, és ha ezek aláírására a — ajánlat részeként 

benyújtandó — együttműködési megállapodásban rögzített képviseleti jog szerint 
került sor. 

A közös ajánlattételre egyebekben a Kbt. 35. §-ban foglalt rendelkezések 
irányadóak. A Kbt. 35.§ (7) értelmében a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplők személyében az ajánlati határidő  lejárta után változás nem következhet be. 

1.2 Alvállalkozó(k) és egyéb közreműködők 

Alvállalkozó (Kbt. 3. §): az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő  által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 

vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

Ajánlattevőnek meg kell jelölnie: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő  

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

Az alvállalkozók, és egyéb közreműködők bevonása nem csökkenti az ajánlattevő  
nyertessége esetén a felelősségét a szerződés teljesítésére vonatkozóan. Az 
alvállalkozók köre csak és kizárólag a Kbt. 138.§ szerint módosítható. 

1.3 Minősített Ajánlattevő(k) 

A Minősített Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-
ban meghatározottak figyelembevételével kell a kizáró okok fenn nem állását 
igazolniuk. 

Ajánlatkérő  felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást megindító 
felhívásban utalt arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési 
szempontoknál szigorúbb pénzügyi—gazdasági és műszaki-szakmai követelményeket 
határozott meg. 

1.4 Az ajánlattételí felhívás módosítása 

A felhívást az ajánlatkérő  az ajánlattételi határidő  lejártáig a Kbt. 115. § (3) 
bekezdésében foglaltak megfelelő  alkalmazásával módosíthatja. 

1.5 Az ajánlattételi felhívás visszavonása 

Az ajánlatkérő  ajánlat határidejének lejárta előtt a felhívást visszavonhatja, melyről 
ajánlattevőket írásban értesíti. 

1.6 A dokumentáció bizalmas jellege 

Az ajánlattevő  köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni 
és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a 
közbeszerzés tárgyának egy részére történő  ajánlatételre szüksége van. 

Az ajánlattevő  felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. Az 
ajánlatkérő  semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy ajánlattevő  
elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 

1.7 A kiegészítő  tájékoztatás 

A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal, illetve az eljárással 
kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő  lehet a megfelelő  ajánlat érdekében kiegészítő  (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívásban ismertetett fax címen, levélben 
valamint a kérdéseket kérjük elektronikus úton is — lehetőség szerint szerkeszthető  
formában — megküldeni a kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu  e-mail címre. 

Ajánlatkérő  a kiegészítő  (értelmező) tájékoztatást — a feltett kérdések szövegével, de 
az ajánlattevő  megnevezése nélkül — a kérdést feltevőnek és valamennyi ismert 

gazdasági szereplőnek közvetlenül megküldi külön-külön. Ajánlattevő  köteles az 
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ajánlatát a kiegészítő  (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és 
benyújtani. Az ajánlatkérő  a kiegészítő  tájékoztatást az ajánlattételi határidő  lejárta 
előtt ésszerű  időben köteles megadni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő  lejárta 
előtt hat nappal. 

Ajánlatkérő  ajánlattevőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést — a Kbt. 2. §-
ra tekintettel, a verseny tisztasága, nyilvánossága és az egyenlő  bánásmód 
biztosítása érdekében — nem tart. 

1.8 Az ajánlatok elkészítése és benyújtása 

8.1. Formai követelmények 

Az ajánlatot 1 papír alapú példányban cégszerűen (vagy szabályszerű  
meghatalmazással rendelkező  meghatalmazott által) aláírva és 1 db elektronikus 
másolati példányban (CD vagy DVD, szkennelt pdf. és kereshető  formátumban), 
roncsolás-mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, vagy 
lapszámozással valamint tartalomjegyzékkel ellátva, a Kbt. 66. § (1) bekezdésében 
meghatározott módon kell lezárt csomagolásban benyújtani. Ajánlatkérő  roncsolás 
mentesen, nem bontható kötésnek tekinti például azt is, ha az ajánlatot az 
ajánlattevő  zsinórral, lapozhatóan összefűzi, a csomót matricával az ajánlat első  
vagy hátsó lapjához rögzíti, a matricát lebélyegzi, az ajánlattevő  részéről erre 
jogosult aláírja, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 
matricán van. Ajánlatkérő  előzőektől eltérő  minden más egyéb kötést, fűzést is 
elfogad. 

Az elektronikus másolati példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyező  
elektronikus másolati példány (a másolat a papír alapú, aláírt ajánlat teljes 
terjedelmében *.pdf formátumban szkennelt és kereshető) változata. Eltérés esetén, 
a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. 

A csomagolásra a kővetkező, vagy azzal egyenértékű  információt kell ráírni: 

AJÁNLAT 
„Nyomdai Szolgáltatások — Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére" 

tárgyú közbeszerzési eljárásához 

Az ajánlati határidő  lejárta előtt felbontani tilos! 

Amennyiben a csomagolás feliratozása nem az előírtak szerint történik, úgy az nem 
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a jelentkező  kockázata, hogy ha 
a felirat hiányossága miatt, benyújtott ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az a 
meghirdetett bontás időpontjában felbontásra, illetve, ha idő  előtt felbontásra kerül. 
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A bontáskor ajánlatkérő  az eredeti ajánlatok példányának adatait ismerteti. 

Ajánlattevő  kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlat megfelelő  példányszámban és 
határidőben benyújtásra kerüljön. 

Ahol az ajánlatkérő  valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum —
amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű  másolatban nyújtható 
be (Kbt. 47.§ (2) bekezdés). 
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 
ajánlattevő  által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az 
ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. 

1.9 Az ajánlatban szereplő  dokumentumok aláírása 
Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell írni és minden egyes saját 
nyilatkozatot cégszerűen alá kell írnia az ajánlattevőnek. 
Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, 
ha az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)tól, vagy olyan 
személy(ek)től ered, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak. 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, illetve 
egyéb gazdasági szereplő  cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői 
aláírási címpéldányának egyszerű  másolati példányát, amennyiben valamely 
nyilatkozat benyújtására kötelezettek. 
Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) 
kifejezetten e célra megbízott személy ír alá az ajánlattevő  nevében és 
képviseletébe, úgy az ő  képviselői minőségét — az őt megbízó cégjegyzésre 
jogosult vezető  aláírási címpéldányán túl közjegyzői vagy teljes bizonyító erejű  
magánokiratba foglalt, a megbízó és a megbízott aláírás-mintáját és a 
meghatalmazás tartalmát is tartalmazó, megbízással köteles igazolni. 

1.10 Üzleti titok 
A Kbt. 44. §-a alapján: 
44. § (1) A gazdasági szereplő  az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, 
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő  üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna. A gazdasági szereplő  az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő  által adott indokolás nem 
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

35 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő  nem nyilváníthatja 
üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy 
egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános 
adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező  által az alkalmasság igazolása 
körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti 
építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére 
vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 
címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások 
leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely 
tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő  által 
igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő  annak benyújtását kéri, az ajánlattevő  szakmai ajánlatát, 
ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely 
tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő  által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 
(3) A gazdasági szereplő  nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. 
§ szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok 
(így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
(4) Ha a gazdasági szereplő  meghatározott információk, adatok üzleti titokká 
nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az 
ajánlatkérő  hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági 
szereplőt a megfelelő  tartalmú dokumentum benyújtására. 

Az ajánlatban elhelyezett üzleti titok esetében tehát: 

- egyértelműen jelölni kell, hogy az ajánlat mely része, illetve mely adata 
minősül üzleti titoknak, valamint 

- ajánlattevőnek részletes, objektív alapú indokolást kell adnia arra 
vonatkozóan, hogy mely okból minősül az adott adat üzleti titoknak 

mint ahogyan arról a fentebb hivatkozott törvényi előírás rendelkezik. 

36 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

1.11 Az ajánlat módosítása és visszavonása 
Az ajánlattételi határidő  lejárta előtt ajánlattevő  a korábban benyújtott ajánlatát 
módosíthatja, vagy visszavonhatja. 

1.12 Elkésett ajánlatok 
Az ajánlatkérő  által kikötött, a felhívásban rögzített határidő  lejárta után 
beérkező  bármely ajánlatot ajánlatkérő, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja 
alapján érvénytelennek minősíti. 

2. Az ajánlatok bírálata 

2.1 Az ajánlatok bírálata 

Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő  megvizsgálja, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e a Felhívásban, illetőleg a Dokumentációban, Közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
továbbá az Ajánlatkérő  megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

Az ajánlat érvénytelenségének megállapítására a Kbt. 73. §-ban rögzített 
esetek vonatkoznak. 

Az ajánlatkérő  a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok 
előzetes ellenőrzésére köteles az ajánlattevő  által a Kbt. 67. § (1) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban megtett egyszerű, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő  az előzőek szerinti nyilatkozattal 
egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés 
szerint elérhető  adatbázisok adatait is. 

Az előzőek értelmében tehát, az ajánlattevő  az egyszerű  nyilatkozatában 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. 
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Az ajánlatkérő  a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá 
a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Az ajánlattevő  az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait 
az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő  69. § szerinti 
felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolási kötelezettség). 

Az ajánlatok fentiek szerinti előzetes ellenőrzésének eredményeként 
ajánlatkérő  megállapítja, hogy mely ajánlatok felelnek meg a Felhívás, 
Dokumentáció, Közbeszerzési dokumentumok, jogszabályok előírásainak. Ezt 
követően a megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli. 

Ajánlatkérő  a felhívásban meghatározott értékelési szempontra tekintettel 
kiválasztott legkedvezőbb ajánlattevőt 5 munkanapos határidő  kitűzésével 
felhívja az alkalmassági feltételek részletes igazolására. Ha az ajánlattevő  nem 
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem 
támasztja alá az egyszerű  nyilatkozatának tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 
ajánlatkérő  ezen ajánlattevő  ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető  ajánlattevőt 
hívja fel a részletes igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő  az eljárást lezáró 
döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az 
alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön 
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

Az ajánlatkérő  az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, 
hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő  
meghatározott számú következő  legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja a 
részletes igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő  az összegezésben csak 
akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. 
Előzőekben foglalt lehetőséggel az ajánlatkérő  akkor élhet, ha az értékelés 
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén 
az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 
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Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel 
valamely gazdasági szereplő  nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, 
bármikor öt munkanapos határidő  tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, 
hogy nyújtsa be a részletes igazolásokat. 

Az ajánlattevő  utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa, 
hogy az ajánlatában becsatolt egyszerű  nyilatkozatban foglaltakkal 
összhangban megfelel az alkalmassági követelményeknek, illetve nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt. 

Az ajánlat abban az esetben is érvényesnek minősül, ha az utólagos igazolás 
körében benyújtott igazolások eltérnek a korábbi, egyszerű  nyilatkozatban 
feltüntetett adatoktól. 

Az ajánlatkérő  a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján írásban tájékoztatja 
ajánlattevőt az eljárás eredményéről, ajánlattevő  kizárásáról, a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, az ajánlat a Kbt. 74. § 
szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 
részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető  leghamarabb, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül az összegezés kiküldésével. 

2.2 Az egyes bírálati cselekmények 

Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása (Kbt. 71. §) 

Az ajánlatkérő  köteles az összes ajánlattevő  számára azonos feltételekkel 
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem 
egyértelmű  kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében 
az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. (Kbt. 71. §) 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az 
ajánlatkérő  a többi ajánlattevő  egyidejű  értesítése mellett közvetlenül küldi meg 
az ajánlattevők részére, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 
felhívásban ajánlatonként a pótolandó hiányokat. 

Mindaddig, amíg bármely, az ajánlatkérő  által kitűzött hiánypótlási vagy 
felvilágosítás nyújtására meghatározott határidő  folyamatban van (nyitva áll) a 
hiánypótlásra egyébként fel nem hívott ajánlattevő  önkéntes hiánypótlást 
nyújthat be ezen nyitva álló határidő  lejártáig. 
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Az ajánlatkérő  újabb hiánypótlást rendel le, ha a korábbi hiánypótlási 
felhívás(ok)ban nem szereplő  hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a 
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, mely szabály az önkéntes 
hiánypótlás esetében is alkalmazandó. 

Az ajánlatkérő  kizárólag csak olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlatok 
elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányul az 
ajánlattevőkkel történő  tárgyalásra. 

A hiánypótlás, felvilágosítás kérés törvényi kereteit a Kbt. 71. § részletezi. 

Ha az ajánlatkérő  az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, 
annak javítását az ajánlatkérő  végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 
számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások (Kbt. 72. §) 

Ajánlatkérő  az ajánlatban lévő  aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan 
vállalásokat a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint vizsgálja. 

2.3 Az ajánlatok értékelése 
Ajánlatkérő  tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat az I. 
fejezetben, a felhívásban meghatározottak szerint értékeli. 

2.4 Tájékoztatás az ajánlatkérő  döntéséről, az eljárás eredménye 
Az ajánlatkérő  az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) 
bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő  
részére egyidejűleg történő  megküldésével teljesíti a Kbt. 79. §-ának (2) 
bekezdése alapján. 
A Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes 
ajánlattevő  ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 
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III. Ártáblázat — szakmai ajánlat 

Közbeszerzés 2016 

Típus Program Technikai specifikáció Darabszám 
nettó HUF (egységár 

x mennyiség) 

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, irkafüzés 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 

N5 méret, 56+4 oldal, 115 g 
papír, 4+4 szín, irkafüzés 15000 db 

............ 
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, irkafüzés + 4 

old. 
10000 db 

............. 
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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 

....... ...... 
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 

. ........ 	.... 

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 

............. 

ragasztással, eltávolítással 
matrica gyártása az SZTK-ra • 

UV-álló vinil, 4+0, 202*86 cm. 1 db 
........ 	•• 	• 	• 

Óbudai Gimnázium molino gyártása 
UV-álló ponyvaanyag, 4+0, 

800 130 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 
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Fő  téri színpadi molino gyártásaUV-álló 
4+0  ponyvaanyag, 

1100*450 cm. 
1 db 

-- -------- • • 

Csillaghegyi színpadi molino gyártása
4+0, UV-álló ponyvaanyag, 1 

800*400 cm 
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 
175 g matt műnyomó, 4+0, 2 

oldal, vágás 
40 db 

óriásplakát kivitelezés 5 db ...... ..-- 

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 müsorfüzet gyártása 
A/5 méret, 	115 g 40 oldal, 
papír, 4+4 szín, irkafűzés 

20000 db 

matrica az SZTK-n gyártása UV-álló vinil, 4+0, 202'36 cm. 1 db ••••••••••••• 

óbudai Gimnáziumon molino gyártása
4+0,  UV-álló ponyvaanyag, 1 

800*130 cm. 
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 

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 4+0, UV-álló ponyvaanyag, 2 
700*80 cm. 

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 vaan 	, a 	4+0, UV-álló p 1 
800*150 cm. 

ony 	yg ••• 
db 

 	• 

köztéri B1 plakátok (70x100) gyártása 
4+0, 	 2 175 g matt műnyomó, 

oldal, vágás 65 db 

A/1 plakát gyártása (megállítótábla) 
4+0, 	 2 175 g matt műnyomó, 

oldal, vágás 
14 db 

. ...... ...... 

Citylight plakát gyártása 
4+0, 175 g matt műnyomó, 2 

oldal, vágás 
40 db 

óriásplakát kivitelezés 5 db ••• 	....... ••• 
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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 

A/5 méret, 20 oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, irkafűzés 10000 db 

... 	...... 	.... 

B/1 plakát 36 
4+0, 175 g matt műnyomó, 2 

oldal, vágás 
db 

.. ....... 	.... 

A/1 plakát 
4+0, 175 g matt münyomó, 2 

oldal, vágás 
14 db •• ........ •• 	• 

Citylight 
4+0, 175 g matt münyomó, 2 

oldal, vágás 
36 db 

• ........ 	••• 	• 

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

Óbudai Gimnáziumon molino gyártása
4+0, UV-álló ponyvaanyag,

1 
800130 cm. 

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 	,  

4+4 szín, irkafűzés  10000 db 

Ni 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. 

..... • ••• 	• - • 

Ni plakát nyomtatása 
4+0, 175 g matt műnyomó, 2 

oldal, vágás 
14 db 
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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 
••••••••••••• 

exkluzív boríték 
2+0, 115 g kreatív papír, 

dombornyomva, ezüstprégelve, 
stancolva 

500 db 
- ........ 	••• 	• 

fogadás kártya 500 4+0, 300 g matt műnyomó, 
kétoldali matt fólia, LA/4 méret db 

••• 	...... 	••• • 

............. 

............. 

Egyéb 
névjegykártyák 500 db — ...... .... 

ÓKK házai 
brand kiadvány kiadván 	ártása y gy 

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 
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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 

... 	...... 	.... 

izek, érzések, lépések molinó 
kivitelezése 

UV-álló ponyvaanyag, 4+0, 
300'400 cm. 

2 db 
•• ....... 	••• 	• 

Civil Civil Ház könyvbemutató molinó 
4+0, UV-álló ponyvaanyag, 2 

300*400 cm. 
db 

1 	HUF 
Összesen 

Kelt: 2016. 	hónap .... nap 

Cégszerű  aláírás 

Összesen HUF megegyezik a felolvasólapon feltüntetendő, értékelésre kerülő  ajánlati elemmel. 
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IV. Vállalkozási szerződés tervezet 

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 

	

telefon: 	  

	

képviseli: 	  

	

adószám: 	  

bankszámlaszám: 

cégjegyzékszám: 	  

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. 	 hónap 	. napján tett ajánlata eredményeként jött 
létre. 
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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. 	 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 

budapesti telephelyre történő   
kiszállítás 48 órás határidővel 

A/5 méret, 60+4 
 

oldal, 115 g papír, 
4+4 szín, 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 

2017. évi március-áprilisi 
műsorfüzet nyomdaköltsége, 
részszállítás 24 órán belül, 2 
budapesti telephelyre történő  

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

7000 db 
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kiszállítás 48 órás határidővel 

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, 
800'130 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*1 00 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 

VIP meghívók gyártása 
1+1, 220g kreatív 

papír, ezüstprégelve 
500 db 

exkluzív kreatív borítékok 500 db 
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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*1 30 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*1 50 cm. 
1 db 

52 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

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 

A/5 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 

A/1 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, 

500 db 
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bígelve, hajtva 

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 

, 
különböző  UV-áltó 

éves szinten 6 

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 
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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 

Civil Civil Ház könyvbemutató 
molinó 

UV-álló 
ponyvaanyag, 4+0, 

300*400 cm. 
2 db 

Összesen 

III. 	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 [ 	 
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. 

56 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

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 II/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: 

e-mail: 

telefon: 

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

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. 

A Megrendelőnek jogában áll megvizsgálni a terméket, hogy az megfelel-e a 
szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt a 
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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 
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. 
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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. 

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. 

Xl. 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 
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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. 

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, 201 

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
NONPROFIT KFT. 

képv.:Lőrincz Edina 	 képv.: 

Megrendelő  
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V. 	Iratminták 

Az iratmintákat nem kötelező  alkalmazni, azok kitöltése javasolt. 

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az 

alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség 
megállapítására, ellenőrzésére. 

Az Ajánlatkérő  bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban 
történő  benyújtását is elfogadja. 

Ahol Ajánlatkérő  valamely irat meghatározott formában történő  benyújtását írta elő, 
ott a csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő  által előírt 

valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, 
amennyiben annak alapján az alkalmasság, érvényesség, stb. feltétele egyértelműen 
megállapítható. 
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TARTALOMJEGYZÉK MINTA 

Dokumentum/irat megnevezése Oldalszám 

Felolvasólap 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (Teljességi 

nyilatkozat) 

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 66. § (4) bekezdés) 

Ajánlattevő  nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja 

tekintetében, valamint nyilatkozat a kapacitást nem nyújtó 

alvállalkozókról 

Ajánlattevő  nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), ka) m) 

pontja szerinti kizáró ok hiányáról 

Ajánlattevő  nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)-kc) pontjai 

szerinti kizáró ok hiányáról 

Ajánlattevő  nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 

Ajánlattevő  nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

(adott esetben) 

Kapacitás szerv nyilatkozata a a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

tekintetében (adott esetben) 

Ajánlattevő  egyszerű  nyilatkozata a pénzügyi, gazdasági 

alkalmassági feltétel teljesítéséről (P.1) VAGY részletes igazolás 

csatolása a P.1. pont kapcsán 

Ajánlattevő  egyszerű  nyilatkozata a műszaki, szakmai 

alkalmassági feltétel teljesítéséről (M.1) VAGY részletes igazolás 

csatolása az M.1. pont kapcsán 

Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány 

egyezőségérő l 

Nyilatkozat el nem bírált változásbejegyzési kérelemről 

Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 

Üzleti titok indokolása 
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Nyilatkozat idegen nyelvű  iratok magyar nyelvű  fordításáról 

(adott esetben) 

Aláírási címpéldány(ok), vagy minta, illetve meghatalmazás 

Ártáblázat 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása 

Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását a felhívásban vagy 

a dokumentációban, közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő  

előírta, vagy arra a Kbt. vagy más jogszabály kötelezi az 

ajánlattevőt. 
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1. sz. melléklet 

Felolvasólap 

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

TAjánlattevő  megnevezése: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Faxszáma: 

Kapcsolattartó személy neve: 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: 

Nettó ajánlati ár [Teljes mennyiségre 
vonatkoztatva (nettó HUF) 

Teljesítésí határidő  (egész napban 
meghatározva, 0 nem ajánlható) 

Kelt: 

 

2016. 

 

.hónap 	.napján 

    

cégszerű  aláírás 

Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő  megnevezése, adatainak feltüntetése, a képviselő  
személyének megjelölése mellett. 
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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  ajánlati 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. 

Kelt: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírása  

3  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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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 

mint 	a(z) 
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:4  

középvállalkozás 

VAGY 

kisvállalkozás 

VAGY 

mikrovállalkozás 

VAGY 

nem tartozunk a KKvt. hatálya alá 

Kelt: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás5  

4  A megfelelő  választ kell jelölni, aláhúzni. 

5  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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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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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 

mint 	a(z) 
ajánlattevő  

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom,6  

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

A rész (feladat, tevékenység) megnevezése 

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. 

6 Közös ajánlattétel esetében jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek együttesen kell megtenniük, 

a bevonni tervezett alvállalkozói mértékek kumulálásával (összesítésével). 

Alvállalkozó alatt a Kbt. 3. § alapján így meghatározott személyt kell érteni. 
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2. 

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: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

8  Amennyiben az 1-2. pontok nem kerülnek kitöltésre, úgy ezt a nyilatkozatot kell megtenni. 
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5. sz. melléklet 

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

kizáró okok hiányáról9  

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

mint 	a(z) 
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: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

9  Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie! 

Alulírott 
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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 	mint 	a(z) 
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. 

VA G Yl°  

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 szerínt definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása: 

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

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

1°  A megfelelő  válasz aláhúzandó, jelölendő. 

73 



„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

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

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, ha a jogi személy vagy 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 

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 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

3. aki tagja az alapítvány kezelő  szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár: 

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" 

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: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

**A szabályozott tőzsdék listáját megtalálja az alábbi linken: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF  

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie! 

11  Megfelelő  válasz aláhúzandó, jelölendő. 
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„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 , 	mint 	a(z) 
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.12* 

Kelt: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

12  Amennyiben ajánlattevő  az alkalmasság igazolása érdekében más szerv kapacitására nem támaszkodik, úgy a 
nyilatkozat ezen része el is hagyható. 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

8. sz. melléklet 

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

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

Alulírott 

   

mint 	a(z) 
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 megjelőlésével) 
(pl.: R1.-árbevétel) 

Kelt: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 
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„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 

mint 	a(z) 
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: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

Alulírott 
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„Nyomdai szolgáltatás/2016” 

10. sz. melléklet 

Ajánlattevő/kapacitást nyújtó szerv13  nyilatkozata árbevételről (részletes 
igazolás)" 

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

Alulírott 

 

mint 	a(z) 

   

    

ajánlattevő/kapacitást15  nyújtó szerv 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 

20... év 20... év 20... év 

2016. 	 .hónap 	«napján 

cégszerű  aláírás 

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

Kelt: 
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11. melléklet 

RÉSZLETES NYILATKOZAT' 6  

Ajánlattevő  / alkalmasság igazolásában részt vevő  egyéb szerv* nyilatkozata 

az elmúlt időszakban — a közbeszerzés tárgyában — teljesített legjelentősebb 
szolgáltatásról (referencia) 

	 , mint a(z 

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: 

Az ellenszolgáltatás összege: 

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

A teljesítés helye: 

A szerződést kötő  másik fél neve, telefonszáma: 

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

benyújtja. 

Alulírott 
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2.) 

A szerződés tárgya: 

Az ellenszolgáltatás összege: 

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

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 	 , 201.   hó 	 napján. 

cégszerű  aláírás 
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12. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

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

mint 	a(z) 
ajánlattevő  

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a 

nyilatkozom, 

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

Kelt: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

Alulírott 
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13. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
el nem bírált változásbejegyzési kérelemről 

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

Alulírott 	  mint a(z) 
(cég 	megnevezése) 

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

Kelt: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 
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14. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
idegen nyelvű  iratok magyar nyelvű  fordításáról17  

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

tárgyú eljáráshoz 

Alulírott 	 , mint a(z) 	 (cég 
megnevezése), 	 (cím), 	 (cégj 
egyzékszám) 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: 	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

17 Amennyiben releváns abban az esetben kell nyilatkozni. 
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15. sz. melléklet 

Nyilatkozat üzleti titokról 

Alulírott 	  mint a(z) 	 (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 Kőzpont 
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 	oldalig" 

19Üzleti titokká nyilvánítása objektív indoka a következő: 	  

	 2016. 	 .hónap 	.napján 

cégszerű  aláírás 

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

19  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 
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