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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság!

L Előzmények
A Képviselő-testület 2013. januáľ |4-én tfugyalta a |649120|2. (xII.19.) számil

Kormányhatátozatát,melyben a Budapest-Józsefuaľos Magdolna-negyed Program III. pľojekt

3.8|9.572.953.- Ft támogatásban ľészesült. A Képviselő-testület a 212013. (I.14.) számtl

hatfuozatźlban elfogađta a koľmlĺnyhatáľozat a|apjźn kidolgozott Támogatási Szeľződést és

annak mellékleteit. Felek kiizott a Támogatási Szerzódés 2013. januaľ 30-aÍL a|źtírásra keľiilt.

A Magdolna Negyed Program III. keretén belül önkoľmányzati kötelezettség vállalas a

program kommunikációj anak, nyilviínoss źryanak biztosítása.

II. A beterjesztés indoka

A Támogatási Szerzodés szeľint a kommunikáció, nyilvánosságbiztositźtsaľa bruttó 6 millió

forint kerĹilt elktilĺinítésre, mely összeg a pľogÍam terhéľe l}}Yo-ban elszámolható. A
kommunikáció egyik fontos eleme a lakosság tétjékoztatása' melyet szóľólapok, plakátok

segítségével kerül megvalósítasľa, illetve a pá|yźzatban vállaltaknak megfelelően szĹikséges

elkészíteni és kihelye zĺĺ az egyes progľamelemek Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által

meghatározott foľmátumú tź$ékoztatő tźLblraít. A kommunikációs anyagok megfelelő számil

elkészítéséhez nyomdai szo|gźůtatás igénybe vétele sztikséges, melyre a 6 milliós keretből

2286 000.- Ft keľiilt elkĹilĺinítésre.

2OI3 nyarźn keľĹilt lefolytaĺísra nyomdai szo|géitatźls beszerzése, melynek nyeľtes aján|ata

nettó 1 millió forint alatti ĺjsszeg volt, így az onkormanyzatbeszerzési szabźÄyzata szerint a

nyertes ajźnlat kiválasztása a Polgármester döntése alapjan töľtént. A szerződés teljesítése

sorĺĺn a vá\Ia|kozó kezdeméĺyeńe a szerződés felbontásiít, mivel ajźnlata kidolgozásakor azt

fe1téte|ene, hogy az egyes tételek ajanlat szerinti mennyisége egyszene és nem több

részletben keľülnek lehívásra. Ezt kĺivetően a szerződés közös megegyezéssel felbontásľa

keľült.

Fentiek a|apjźn ismételten kiírásra keľiilt táľgyi, közbeszerzési éľtékhatźLrt eI nem éľő

beszerzésí eljaľás. Mivel a javasolt legjobb ajáĺůat összege meghaladja a nettó 1 millió

forintot az eljatás eľeđményének megállap ítása a Bizottsá,ghatáskĺirébe taľtozik.
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III. Tényállási adatok

A ,'Budapest-Józsefuiíľos, Magdolna Negyed Program III. KMoP-5.1.1lB-I2-k-2012-0001
nyomdaiparí szo|gźitatás', táĺgytl, közbeszerzési értékhatáľt el nem étó beszerzési eljrĺľásban

az ajźn|attételi felhívás (1. mellék|et) az alábbi 7 db nyomđaĺ szo|gźitatást nyújtó gazdasági

taľsaság tészére került megküldésre elektľonikusan.

Fenti cégek adtak ajétn|atot a koľábban említett, 2013 évben lefolýatott beszerzési eljaľásban.

Az első beszerzési eljárásban I0 darab cég került meghívósra, amelyek az onlarmdnyzat
beszállítói listójóról kertiltek Hválasztásra, illetve 2011 és 20]2 év során hasonló tárgłlú

beszerzési eljárásokon már lrnróbban meghívásra kerültek. A cégek rendelkpznek internetes

honlappal és azok alapjón mególlapítható, hogł alkalmasak a beszerz,ls szerinti műszaki

tartalom telj esíté sére'

Az ajánlattételi felhívás, hasonlóan a korábbi beszerzési eljźráshoa egyiđejúleg a Józsefuaľosi

onkoľmányzat honlapj an is megj elent.

Az aján|attételi hatlíľidőig 8 darub ajánlat érkezett be, 6 cég a meghívás, további két cég a
honlapon megjelent felhívás a\apjźn adott be ajánlatot. Az ajánlatok a csatolt jegyzőkönyv

szeľint felbontásľa keľültek Q. melléklet), majd megtĺirtént az ajánlatok formai
követelményeinek ellenőrzése (3. melléklet).

Egy ajánlattevő esetében került soľ hianypótlási felhívásra, az alábbiak szerint:

A Demax Művek Kft. ajánlatában nem keľĹilt benyújtásra a szám|avezető pénzintézet

nyilatkozata.

Ajrínlattevő a hianypótlást nem teljesítette, ezért ajźnlatát javasoljuk éľvénytelennek

nyilvánítani.

Az ajźn|attételi felhívás szeľint az Aján|atk&ő az ajánlatokat a ,,legalacsonyabb ĺisszegú

ellenszolgáltatás'' elve szerint bíráIja e|. Az ajánlatok az ajźnlati źnak szerint sorba ľendezve:
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Cégadatok

Név Cím Kapcsolat

Demax Művek Kft. 1 l5l Budapest, Székely Elek u. 1 1 NB@demax.hu

Pátria NvomdaZrt. 1 1 17 Budapest, Hunyadi Janos út 7' kozbeszer zes@patri a. hu

Kornétrás Kiadó Kft. 1l38 Budapest, Népfürdő u. 15lD. s.pusztay@koľnetas.hu

Avaloni Kft. 1097 Budapest, Vaskapu u.20. avaloni@avaloni.hu

Pauker Holding Kft. 1047 Budapest, Baľoss utca 1 1-15. nyomda@paukeľ-holding.hu

Conint-Print Kft. 1115 Budapest, Baľtók Béla út 105-

113.

sales@conint.hu

Pannónia Nyomda Kft. 1139 Budapest, Frangepánu. 16. meszaros j udit@ľannonianyomda.hu
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Név Cím Ajánlat

Conint-Print Kft. l115 Budapest, Baľtók Béla út 105-113. 484 780.- Ft + Afa

Pátria Nyomda Zľt. l 1 17 Budapest, Hunyadi János út 7. I 107 532.- Ft + Afa

Demax Művek Kft. 1 151 Budapest, Székely Elek utca 1 1 | 354 640.- Ft + Afa

Koľnétás Kiadó Kft. l138 Budapest, Népfürdő u. 15/C. I 376 500.- Ft + Afa

M.N.A. Group Kft. l l l7 Budapest, Bercsényíutcafl. I 440 000.- Ft + Afa

CREW Nyomdaipari
Szolsáltató Kft.

1067 Budapest, Eötvö's u.9. 2228 000.- Ft + Afa

Pannónia Nvomda Kft. l139 Budapest, Frangepán u. l6. 2 581 000._ Ft + Afa

Pauker Holding Kft. 1047 Budapest, Baross utca 1 1-15. 4 901 800.- Ft + Afa

A Conin-Print Kft. ajánlatabant<ibb fajta egységźltat adott meg, aĺri az ajźn|attételi felhívás 7.

pontjába ütközik.

,,7. Annakmeghatórozása, hogl az ajónlattevő tehet-e tóbbváltozatú ajánlatot:

Aj ánl att ev ő ne m t e he t t ö b bv ák o z atú aj ónl at o t.',

Mivel a Conint-Pľint Kft. aján|ata nem összehasonlítható a többi aján|atta| és nem az

ajánlartételi felhívásnak megfelelően lett összeźi|iwa,javasoljuk klzélrni apá|yázatbő|.

Csatoljuk a beérkezett ajanlatok felolvasó lapjait (4. sz. melléklet).

IV. Dłintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk, hogy aBizottság átruházott hatáskĺirében eljárva döntsön úgy, hogy a ,,Budapest-

Józsefuáľos, Magdolna Negyed Program III. KMoP-5.|.|lB-|2-k-2012-0001 nyomdaipaľi

szo|gźitatźs', tárey,Ú kilzbeszerzési érték.hatźĺrt el nem érő beszeľzési eljĺĺrás nyeľtes

ajźn|attevője aPtúriaNyomda Zrt. (|117 Budapest, Hunyadi Janos tÍ7.) - ajźn|ati aÍ Il07
532,-Ft+ Áfa.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Az Önkormźnyzat apáIyázatbanvá||a|t kötelezettségének tesz eleget. Abeszerués fedezete a

Támogatási szerzódés alapján, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítźsálhoz kapcsolódó

kotelező programelemhez kapcsolódó szolgá|tatások 529. egyéb igénybe vett szolgáltatások

költségeinek teľhéľe elszámolható. Tekintettel a l\|%o-os támogatási inteluitásra, a

szo|gá|tatźlsmegrendeléseköltségvetésifedezetetnemigényel.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet

A Képviselő testiilet 485120|3. CXII.18.) szźmu határozatával elfogadott, 20|4. januar 1-jén

hatźiyba lépő Józsefuáľosi onkormźnyzatKozbeszerzési és Beszerzési SzabáLyzatalX. része
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szerinti a Kbt. értékJľrattrt el nem érő beszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket

alkalmazni. A Bizottság döntését a Képviselő-testtilet és Szeľvei Szęrvezeti és Mtĺködési
Szabá|yzatarő| szőIő 25120|3. (v.27,) önkormányzatí rcnďe|et 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3.

alpontja alapjánhozza meg, mely szerint aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt

kozbeszeruési iigyekben az eljáľás megindításaról, eredmény megállapitźsźrő|, beszerzési

ügyekben az ercđmény megállapításaról.

Kéremazalrábbihatétrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint' hory

1. a Budapest.Jőnsefválros, Magdolna Negyed Pľogľam III. KMOP.S.I.ttB.12-k.2012.
0001 nyomdaipaľĺ szo|gá|tatás táľgyában lefolytatott, kiĺzbeszerzésĺ éľtókhatáľt el

nem érő beszeľzési eljárást érvényesnek és eľedményesnek nyĺIvánítja.

Felelős: Polgáľmester

Hataľidő: 20|4. maľcius 10.

2. az 1. pont szeľinti beszerzésĺ eljárásban a legalacsonyabb iisszegÍĺ érvényes ajánlatot
a Pátria Nyomda Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.,

cégieryzékszám: 01.10.041819' adószám: |0728350-2-43) adta, így az eljárás
nyeľtes ajánlattevője a Pátrĺa Nyomda Zľt.

Felelős: Polgĺĺrmester

Határidő: 20|4. máľcius 10.

3. a 2. pont alapján felkérĺ a Polgáľmesteľt, hogy a Pátľia Nyomda Zrt-ve| az
Onkoľmányzat nevében a pályánat tárgĺát képező nyomdaĺ szolgáltatásľa
vonatkozĺí váIlalkozási szeľződést kösse meg.

Felelős: Polgáľmester

Hataľidő: 2014. miĺľcius 15.

A döntés végrehajtasźivégzo szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Rév8 Zrt.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjĺĺľa
(megfelelő alźůltzandő|): nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

20|4. március 6.

CsYte Zo\tán

Rév8 Zľt. l mb. cégvezetó
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.ł;Árulaľt.Éľ r:lĺ ľ l.:ĺ, I.l Í vĺs

a ,,Btrdapest-Józscfuáĺ<ls, Magdolĺlzr Nc.gyc<l Pľĺrgľaĺlr III. KMol,-5.1.|/B-|'z.lĺ-2012-0001
ĺryoĺrrĺIiripzrľi szolgĺiltĺrtzis''

táľg1'ŕl, ]rĺj'zbcszeľzósi ćľĺ:ólĺlraĺ'áľt: cl trcnr óľő bcszcrľzćsi r:liĺíľĺis|lalr

',.. Aiánlatkéľő neve, cíĺrrc, telcfon-ćs tclcfax szŕtlrrĺu
I}ud ap cst Főr'áros VI I i. keľülct J ó zsc fr, á rrrsi () ĺrk<>ľllr:i r ly z,a t:

10B2 Budapest, Baľoss u. ó3-(l7.
tel/ fax: 459 -21 -23, 313 -66-9 6

Aj ánlatkéĺő kapcsolattató jzr:

Rér'B Zľt.
1082 Brrdapest, Baľoss ĺl. 63-67.
Csęte,?-o|tíłn ĺrrb' cég1'g261{
tel:70/332-3075
e-nrail: csete-zoltarr@ĺcvB'hu
fax.459-21-36

f. A beszerzés előzménye,t^ťgy^ ós ĺneĺrrryi.ségc

2.7.BLőznények

Budapest Józsefuáľosi Ön]ĺoĺrnitnyzaĺ: nrcebízásĺĺl><il ltćvt] ')|.il:, lĺiĺ|<llgozta a ,,BrrĺIĺr1rc.st.

Józsefuátos, Magđolrra Ncgyed Pľogľaĺrr III. (a ĺĺlvĺilllrial<|:,.trl: IV1N]l lIl.) c. 1rľĺricl<tjar,aslatoĺ:,

ĺrrely a I(özép-IMagyaľoľszági C)1>eľatív 1)ľogľĺĺ:l (r tor'álrbiakbarl: li'Nl'O))) l<crcĺ:i:lr l>clijI a

KMoP.s.1 .7 /B-n.k.2012.0001 azonosító szárrrolr clíogaĺlásľa kcľiilt.

i\ Józsefváľosi Örrkoĺmányzat a 1rľcljcl<t ĺrrcgvalćln^íĺ:ásáľa 2013. larruáľ '30-írrr 
,l.ánrĺlgaĺ:ĺĺsi

szcĺződést kötött a Ncmzcĺi lłcjlcszĺ;ósi Ügyrröl<sóg lĺćpl'isclcĺ:ćbĺ:ĺl cljĺilĺi l)m l{cgiĺ: I{ozć1l-

Mag1,a191',;*i l{egioĺlńlis Fcjlcszĺ:ési ós Szolg.íltatĺi ]iijzlra.szlrű Noll1rxlfiĺ: I(ft:-r'cl, trriĺrt:

lcözĺeĺnűködő szetvczcttcl' Á tánrogatás az elszáĺlrolható lctiltsť:gclľc r,ĺlĺratl<<>zőaĺl ĺrz liiuxipai

IŁegionális Fejlcsztési 'ł\lapb<il ésbaz,tli l<łizponĺt l<irltsógr'cĺ:ćsi clőiľirll),zĺĺĺ:ĺíl l<cĺ:til ĺitralrszílĺ:zlist:a

r'issza neĺn téľíteĺrdćí tá nlogatás fo ľnrĺí j ĺírlrarr.

'z\z ..\jáĺrlatk&ő az lVĺN:l] IIl. nrcgr,al<isítítsáľa kcjttjtĺ: 
,l..ánlogatńsi szcľz<íclćslren cgycllclĺ nrcllcil:

r'állalta a Pľo{Ifam tô,,jô1rt>ztatásłĺrla], nyilrlátrc;sságár,al kapcsolatbarr ĺ.Ĺizctck, pltlĺíltol<, szćrľĺ.:lł1rol<,

]<iacĺr'ányok el]<észítésót.

2.2. 
^beszeľzós 

tfugya ós ĺncĺrnyiségc:

-|clerr k<izbesz,etzé,sí óľtćkilaĺ:irľt cl lrcln ó'Ŕ3 |seszętzós bccsrilt ćl:tć]ĺc Í]ctť(i l,7 rnil]i<i foĺillt.

Telies rnennyiség: 1:lal<át<lli, szóľóI.a1rcll<' ]ĺiac.lr'ányol<, cgYćl'> nyorlrtlai szolgáltatirsok tcljcsítćsc.

Nyolnđai szolgzĺltatáts

Szőtó|a

nrin<5sóg ossu cs
tl.cnlryisóu

Gllt

I:.]g\'szc'ľl.c

ľcĺrĺlclhctő
lrrirliĺlrlt lrr

]Ig!]}Ľig G]i

i\ 5 egv o}cla lon, l<ifl'ltĺiľa t1}.ot]] |:a 1:\/źl) szílr cs,
fénr,es

1 15g/m2 s000 500

;\ 4 c.q1' olclĺlorr' ki ftrtóľa l1Yo1,''t^''.n, szítlcs, 1 1 5g/nr2 5000 500

Üt



férr1'es

1 l 5q/nr2.ł\5 ]ĺót oidaloĺr, kifutóĺa nyo1l1t.aÍ:\ra' Szílrcs,
féĺrr'es

50()0 1;0()

i\4 kót oldaloIr, ldfutóľa nvonltah/a' szírlcs,
férrr'es

1 l55l;/nrZ 5000 :;{)0

FIaitoqatás 20 ĺXX) 5(X)

Plakát
ĺ\3 egy olclalon, lrifutóľa nyoĺntahř'r' szíĺrcs,
fónYg5

1 50 g/nr2 50() 1;0

r\2 egy oldalorr, lriftrtóĺa 1l\'otIltätva' színcs,
fénr'es

1 50 g/nr2 5()0 50

z\1 egy oldalon, kiftltóľa üyorrltaĺ:\ra, szílrcs.
fétrr'es

't50 g/nZ 100 l0

'\0 egv oldaloĺ.t, lĺífutóľa nyonltat.va, szíĺlcs,
fén}'es

150 g/n2 50

TábIa
.'D'' típrrsťl táI>la, tĺatrszPaľcl]s plcxi, ŕóliuĺzr'a
szíĺresben. ĺrrétete: Á4

(r0 L

',D'. [ípusú tábla, tĺalrszPaÍells 1:lcxi, f<,:liĺízr.a

színesben. rrréľete: Ä3
?0 l

Árnerrrryiben ĺz aján|attétcli fcllrívás báľmclyi]ĺ ľószc r'alaĺrri'lyclr gyĺit1'rr:ĺírryri, cl:cclct:ű, ĺ:í1rusr,l

clologľa, eljáľásĺa, ter'ékcrr),sógtc, szcĺ:réI1'ľc, iJlctííleg szalra<lal<lĺrrl:ĺr \,a.ĺ}y r'ćĺljcĺĐ'ľc valť>

hivatlĺozást taľtalmaz, illetĺ'e atrrcnnyilrcn szabr'ílĺryt, nriíszal<i cngctlĺllyĺ:, tnriszaIĺi cl<iíľásol<at, vagy

mĹiszalęl ajárrlást hatátoz ĺrrcg úgy .Ajánlatlréĺ:ő az azzal cĺ])'cl.lóľtćlĺíi ĺ'cljĺ:síĺ:ćsĺ: is clĺiĺ>gacljll.

Äjánlatkéĺő fcllríl'ja Ąánlattci'ćílĺ figyclĺlréľ, hogy fclrrrtaľtja ĺr j<rg<rĺ: a|:J:źl' ho1'y ĺ:cllt:i

flírenlĐriségektő! a szeľz,őcĺós időtĺrľtłrrra alatt ĺ1ĺlagl:an -|- / - 50%, clĺ:ćľós lchctsógcs.

4.7. A.szerzőđés meglratáĺozása:

\/állalkozási szeľzőđós, az, i\jánIaĺl<óľő áItĺl ĺrreg.lratáľoz<:ĺ:t lr1t>trrclĺripnr.i tcl:rnćkclĺ lcgyilľcĺisĺr

Ajánlatkéń által ľeĺrclclkezé'ste bocsáťott digitális aclat<llĺ ala1ljĺín az cscĺi ĺrrca.l:crrc|clésck szcľilrt ćs
cz en teľnlókclr r\j ánla tłér.ő szél<lrcl)'óľe tł jľtérrő s z ĺi l l ítits a.

4.2. A szeľzőclés időtattalnĺr/a tclie sítés iclcic: 2014. zi;>ľilis 1 .;ótől ĺr k<ĺ:cĺr.isszĺ:g

Irimeĺtiléséig, dc lcgfcljebb 2015' rrrájus 30-ig taľtó'

4.3. Szeuődést biztosító mcIlékkötelezcttsćgelĺ:

Késedelmi kötlróľ: .ĺ\z csctí nrcgľcnclclćs Äjzírrlatľcr'íjncl< fclľĺihatĺi lĺćscclcll'ncs ĺ:cljesíĺ.ćsc csc|'óIr

az ĺ\jziĺrlattcr'.ő kóscclclnri l<łjtfióĺ:t kijľelcs flzetni, rrrel)llrcl< lrróľĺ:ćkc az clscti nlcgľcrrclclćs szcrinti
bĺuttó díj 2o/o-ł' i\járrlad<éľćí a ]<ćscclc}rrri lĺtltbćľ iisszcqćt 'i<lu<lsult az ,,\iánlat.ĺ,cr'ŕí 1llĺ:al lĺiĺíllírotĺ.

száĺnlá|>a bcszáĺrrítalii.

Meglriťlsulási kötbéľ: i\z cscĺ.i nrcgľcnclelós ĺ:cljc"^ítósćrrck Ájziĺllaĺ:ĺ:cr'<i llil>ájirlr<il l:ckĺir'ctJ<cző

l:rcghiťrstrláSa csetól] az ajítnlaĺ:tcĺ'ő nlcglriťlsulĺísj l<ŕjtĎóľĺ: lĺiĺtclcs Ftzctĺri, lrrcl1'11q|q rrréľtókc 200.000

foĺiĺrĺ:.

5. A teĺjesíté"^ helyc:

l}ucla1>est lTőr'ĺiľĺ:s \lIII. lĺcĺ:Ĺilct J ózscfr'áľosi onl<oĺrrlirlyzat' (1082 I}ucla1rcst, I}aľoss u. 63-(>7 ')

u



6. Az ellenszolgárItatirs teljesítésénck fcltétclci:

..\jánlatkótő előlegct rrcĺrr ílzet. Áz cllellszcllgíltaľĺis ĺcl'jĽsíĺćl;i:ĺrclĺ |blľi:ĺc|ĺ: a ll'ćr'ĺj |ĺiz'st:li',,ĺlr:lsi
l{clrabilitációs ós \ráĺosfcjlcsztósi Zĺiĺ:t]<ijľŕícrr l\.ĺŕíkĺ-itlíj ]l'ć'szvć:u\,ĺ:iľs:tslíg, rlrilrľ ez \'.1Nl) tII'

pĺojektrr:eĺreclzseľ szeľr'ezete íůt:'al kiir]]ítoĺt íľirs<ls tcljcsíĺ:ćsigrzolĺis, lllclľ nz. r:.gycclilcg. lt.lc11l:cl.rc|c|l.

11y<i''4n' teĺlrrékek r\jánlatt<óľő szólĺIrcl1ćl:c ĺfjľtólrľ lcsz,ĺíl]ítĺíst lĺijl,t:tr5clll' lĺcľĹil lĺińllíĺĺsľa. Ą díj

kieg1lgnľŕ.6nek ĺrródia: a teljcsítós igĺrzoJás ]riadásĺit lĺłjr'cĺĺ5ctr a lĺiłíl]ítĺ>ľĺ. száĺlll.ł cllcrrć:Irĺ:ĺr,

ámtalással, a szánrla kézlrezr'ótcléĺ:ől szánrítoĺ:t 15 na1:<llr }:cltil.

t\z aján|atter.ők csak 1.fng5l11y foľirrtbaĺr 0.IUl) tclrctt]ck ajítĺrlnĺĺlĺ: ćs lr sz-cr:zőtlćs|ĺijĺ'ćs rrltltltlllt.ctrrc

is csah ez lehet.

Ha az ajánlari áľ számokkal nregacl<>tt ôsszcgc c1s a llcĺ'űr'cl lcíľt ŕisszcgc |iijzijrr: clľór:ćs t'ztll, illĺlĺĺlľ ĺl

b etűr'el liiíĺt ö s szcget tekirrti az r\ jíi lrla tlĺó ľci ćrv ť:ĺry cs lr cIĺ.

Az Ąánlarbaĺr szeľeplő átakĺak {ix áľlln]t kcll lcrrĺric, r|agyj5 az ,Ajĺill|nt:tcv<ik llcĺlrlrrilycll ĺbl:llllĺ|'lĺttl
és sernĺrrilyen lrir'atkozással seĺrr telrctrrelę r.á1ľozó áľať taľĺ:alĺrraz<i aiĺilrlat<lĺ:'

.ĺ\ lrettó átal<at úgy l<ell ĺnegacllli, lrogy azo|ĺ tnľ|:al'lrrnzzĺtllal< lrriĺrĺlclr iĺiľulćk<ls kŕjlľsćuct,

ÍiiggetleĺrĹil azol< Íoĺ;májától ós foĺ:rdsát<il, pl. r'átrr, külilnbłjző clíial< í:s i|lł':ĺť:lľelĺ, sľ|-r. .i\z ĺrjálllat'i

áľrrak taľtalĺnaznia kell a teliesítés iclőtaľtatrra alatĺi ál:r.ĺilĺozĺisl.r<il crcdĺj l<tlclĺázatrit ćs lraszĺl<.rt: is.

Äz aján|au áľrrak taľtalĺrraznia |ĺcll rrlirrclazĺrkat zt lĺiiltsógckeí:, ĺllrclyclł zlz ajÁn|ĺtl tĺílp;.:.lrlĺtlł

eĺecln:ónyfclelős ĺrregvalósításához, az ajíĺnl,ati ŕcltótclcl<l:cĺr togzítcil: fcltótclck llclaľtásŕllr<rz

szükségesek, így többek kőzött ĺrrindcn illctólĺct, clíjat, |róľIctcĺ:, a hil>ĺi|ĺ kijavíĺlĺsirh<>z. szülrs(lgcs

költségeket is'

Az Ąánlat csak banki átutalásos ťĺzctć'si ĺnóclot taľtĺlrrrĺlzlrat, ĺrrillclclr tlg1ĺ[|3 6"..'.6si rllĺicl
elfogadlratatl aĺ az Ajánlad<éľő számáĺ:a'

iĺz ajáilatok kidolgozásakĺrľ r'cg)'élĺ figyclcnrlrc, hogy az aiálllĺrĺi ár:lra|ĺ tc|jcs lĺłjľíínck kcll lcrrllic,
vägyis magä|>a kellfoglalni ĺrriĺ:clclr ajĺirrlaĺ:ľcr'ői l<ifizcró.si igórlyt'.

7. Ánnak rneghatáĺozása, Irogy az a1án|attevő telrct-c ttiblrvĺiltozĺrtťl ĺriĺiĺrlatot:

Áj ánlattevő nerrr tehe t ĺobbr'r.rltoza tŕr aj án lato t.

8. Ánnak meghatáĺozása,|logy ,az aján|attevő a lrcszerués tiĺtgy|ltĺrak cgy ľészéľe tclrct-c
aján|atot:

r\jánlatlĺéľő tátgyt|>eszeľzési cliáľírs ĺ'<rllatl<ozásál:alr lrctn tc.szi lchctőr.ó ĺ:ćsznilinlnto]< tótcléĺ:,

9. Aiánlatok lrírálati szempontiai:

l\jáĺ.iatkéľő az ajánlat<>kat ĺr ,,lcgalacsolryabb összcgű cl'lcnszolgillĺalzís'' clr'c szcl:ilrl' bíĺńlia cl.

10. Kiz,áłtő okok, alkalrnassági követelrnćrryck:

Kjzá'tó okok:

r\jánlattcr'ő lĺizáľásra keľĹil, nĺrrclrrrYi]:ctr az a|ĺl|s|>il<izĺu'ó ol<o]i báľlncl1;.i|1q \'ę]c szclrrl:clr fcĺlnáll:

a. r'ógclszátnolás alaťt áll, ĺ'ĺtg\, r'olrat]iozásĺibtlr c*^ĺ5clcljáľirs ch:cr:cJc]ósćĺ:ŕjI szóló bíľ<is.uígi

r.ógzést l<özzétettek' \žźlĺ]Jl az cllcĺlc irrcJítĺ>ľt felszĺĺĺrrĺl]tísi cljĺiľíst jogcľőscĺr clrenclclľólĺ,
vaĺ]\; Jrźl a gazclaszigi szcľcplíí szc.nlól}'es joga szcrirrti hascrn]<i cljziľás r'aĺr Í.t)i)'alr:atbaĺr, rragy

alri szeĺrrólvcs joga szcľirrt lras<xlĺi lrclyzctbcrr r'aĺr;
b. ťcr'ékcn;'só.gót fclfĹi.qgcszÍ:cttc \Iźlgy alĺirrclĺ ĺ:cr,'ć]ĺcnr'sóĺ]ćt fclfĹig1]csztcĺ'tól<;

0i\



d.

gnzclasági, i}lctííIclg szalĺtrrĺli ĺcr.ćkcĺlysćś3cr'cl |ĺa1lĺ:sĺ>l..lĺJ:atl iclĺlcl:.ís l;íľĺ1sĺip,i iĺć]ct.l;lcll

nregállapított bííncsclc]ĺrlrcllyľ }tŕ)r'cĺ:cľt. cl, alrríĺI ĺ l'lijĺrĺ.cĺ:t:tĺ: c|ĺ1ló|cľhcz l-űzőc|ö lriltl:ĺĺl.l),ĺt|ĺ

alól ncĺn nrcntesĹilt:; vaQ.Y äiíiĺrcli ĺcr'i:l<cĺlvsćgćt ĺl jĺ:.L1i szclllćllyĺ:l szclrlllcĺ:' aI|ilt|ĺlrazhĺrľti
btiĺrtetőjogi iĺrtézltcclćscltĺĺjl szĺilĺi 200l. ćr,i C]\/. tijr:r'ćn} 5.N-a (2) |lclĺcz.clćs l:), r'ĺrqy ĺ$

Pontja alapjáĺr a bíĺĺisĺĺg jogcľĺlís íľć]cĺ:óbcrr lĺĺ>l:lítttrzľĺr, az clltilľĺĺs iĺ|c)c alatí:, \líl!ły h,l íl,z

ajánlatter'ő Ľer'ókclry"^ćgót nrńs bíľósĺig Iras<>lr.|'í.i olĺl><i| ós trrótlĺrrr iĺ:Qclĺisclr lĺt>tlír|rrztl;
egy évnćl ĺé.gebberr lciáľt ad<i-, vĺillrfizcĺ:ćsi .ĺ'ĺrĺ]v ĺĺĺľsaclalĺ:trr|:iztĺ>síľĺisi jńľulólĺ,ĺizcĺ'ćsi
liötclczettsćgórreli - a lctclcpcclós^c szcľilrĺ:i <>ľszĺig \'a{]} a2 ajĺíllIaľlĺíllrí szćlĺIlclvc sz,c:l:irl(i
orczágjogszabályai alrrpjálr - t]cĺ]l ĺcl.(: clcgct:, l<ir,ćt'c, ha ĺl:cgÍizĺ:ĺćsćĺ:c lralasztítst ](ä[)O|'t;

a 201'3, jťlĺritls 30-ig llaĺ:rlyllaĺl r'<:lt, rr ]}Ĺiĺrĺ:cĺrí .l.ŕjľr.ónYl<iiĺryr,ľől szólĺ,l .l978. ćl'i ]V.
toĹ.\'én)r szeĺirrti l:iíl:szc:ľr'czcĺJ:clr ĺószvótcl - iclcćľľr,c :t l>űlrcsc|clĺtlrí:rly Ilĺĺĺl*z-c't:\tc7,cÍl)ct.r

toténő el]ĺör'ctésót is -, r'csztcgctćs, r'csztcgctć:s 
'.lcl)]Zcll(őzi 

lĺĺr1:cs<r|:rtĺ>lĺl:ĺur, lríít1cĺl
Iĺezelés, lrarryag kezclós, kciltsógr'etósi csalĺrs, ľł. euŕ>pli litiziissó.qclĺ 1rćrrzii1;yi ćl:clc|ĺci'tlcl<

rnegséľtése r'agy pótrzm<rsás bűncsclcltĺrrćĺlyĺ:, i]lcĺvc l l}tinĺ:c:t<j 
,l'ł:ľvćlryJiiinyr,ľől 

sz<il<i

2012, é:,i C. töĺr'érr,v xxVII. Fcjczctó|rclr rrrcglratĺiľ<rz()tt l(()ľl:ul)ci<is bĺirrcsclcknrótrvc|<,
bűĺrszcĺwezetbeĺr ľószvétcl - idcóľĺr'c bűlrcsclc|<ĺrrélry |rűlrszcĺ:vczctĎerl ĺ:ŕjĺ:tćnó elk<lr'ctósćt
is -, lrűtlen lĺczelés, lran1'ag kezclćs, koltsé.gvcĺ;ósi csĺrlás r'ngy pórrznrosás bűrrcsclcl<llróĺlyt,
illetvc szcĺnélyes jo1;a szeľirrti liasorrló lrűrrcsclcklrrórryt lĺiir'ctcfĺ: cl, fcltćr.c, lr<:gy ĺr

lrŕíncselelanérry ellcor'etésc j<rgcľ<5s bíĺ'ĺisági ítćlct.bcn ĺrrcgállapítĺist nYcfľ, aníg a bürrtcĺ:ctt
elóólethez Íőződő lrátľányolĺ alól rrem llrctrtesült;
az ađotĽ eljáľásbalr előíľt aĺJatszolgáItatási ]t<jtclczcttsóg tcljcsítćsc SoÍál1 Ólvan lralrris
aclatot szolgáltaą \řígy háĺnis tryilat'Jĺozatot tcsz, arrrcly źI vcľsc'1y tisztaságát l'cszćlycz{:cĺí;
tekiĺrtetóbeĺr a kör'et]ĺezŕí feltó tc lcl< r'alaĺ:rc1yi1<e ĺnegr'al ósul:
ga)nem EU-, EG]'- \'aĺły OliCl)-tngállaĺrrban \'ílĺIy olyalr álJanrlran relrc|cl|<eziJĺ

adóillctőséggel, ĺncllr'cl l\4agyaľoľszágrral< kcttős ad<izás c]licĺ;üléséľő! szóll,S egycznréĺr1'e
van, vagy
gb)olyan szabályozott tőzsc]óĺr rrcĺn jcgvzct't' táťsaság, atrrelyncl< a Péilfrr"losás és a
teľĺoľizmus ílĺranszírozása megelőzéséľől ós rrrcgal<adályozátsától szó|ő 2007. óvi
Cx.K\\ł' toľvóny 3. $ ĺ) poĺltja szeĺ.iĺrĹi tóĺlylegcs tulaj<ĺorrosa ncĺ.l] t}lcgislneĺhctő.

Az eLjfuásban nelrr lelret ajánlattcr'ő r.íIgY ľészr.ételĺc jclerrtl<ező az a taz'dasági szeľeplő, amclyberr
közr'etettęn \rag)u közvetleĺrĹil tobb, míllt Zío/o-os mlajdorri ľósszcl vagy szavazłti jog;al
ĺcrrdelkczilr olyan jogi szeĺnély r.agy jogi szeĺné\'isé1gel lrcnr ľendellrező gazc{asági táľsaság,
amelyĺrek tekirrtetéberr a g. 1rontban ĺneglratáĺozott fcltótelelĺ fcnĺrállrrak.
Árnenlýben a több, tint,Z\o/o_os tulaidoĺri ľósszel \ĺ^w sf^\ra:zati hárryaddal rrrrcleikező gazdasági
tátsaság táĺsuláskónt adőzil<, alĺkoĺ az ilyerr táĺsulás nrlajclorros táľsaságait.a r'onat]rozóaĺr kell a g.

Pont ga) alpoĺrtja szcľirrĽi feltételt nregfelelőcrr alltalnrazni.
r\ d' Pont szeľintl adóťĺzeté.si kotelezettség alatt a lrelfőlcli szélłhelyű gazdasági szeľeplĺ5
teJ<intetében az' íĺEatri aclóliatóság ós a r'ámhatóság áItal ĺryilváĺrtaľtott aclófizetési liotclczcttségct
lĺell éterri.
ĺ\z e. poĺrt szeľínti lrasorrló bűrrcselelrnrónl' alatĺ az lłuú>płi.Ljlrió ĺnĺis tagállarnábaĺr letelepcclett
ajárllatter'ő esetóben
a) bűĺrszcrr.ezetben ľészr'étcl l>íirrcsclckr:rón1' .'".,'' a sfeľľeŻeťt bĺírlözés ellcrri kiizdcieĺ:rľől
szoló, 2008. októl>eľ 24-i 200B/B41/II] tallácsi kctcthatáľozat 2. cikkéberr ĺrreglratátozott
bűtrszeĺĺ'cz etl:elr r'aló tó'szĺ, é,telhez kapcsolócló bűncsclck.mélryt,
b) r'esztegetés, r.esztegetés clfogadása, lrir'atali vcsztcgctós, Irir'atali r''es2tegetés elfogaclása,
l,esztegetéS bír.ósági \,agv haĽóságí eljáľásba1]' vesutegetós clfoEaclása bíľósági r'agy lratósági
eljáľáslraĺl bűĺrcseleknréĺry esetéĺr az.1997. r:rá;us 2ó-i tanácsi jogi aktuls 3' cilĺl<éberr ĺr:eghatáľozotť
ltoľľtrpciót,
c) költsógvctósi csalás llíírrcseleknréĺry esetén az lir"rĺó1:ai Iiozősségck póĺrztigyi éĺc]ekeinclĺ
r.óđelmóľől szőLo egyezĺrróny 1. ciklre szednti csalást,

g.

Ĺ.t



cĺ) irérrzĺrrosás lrűncsclcl<ĺrrćllr' csc|:ćĺl a 1rćĺlzi'iayi l:ĺ:llclsz,ĺ:lr;.li 1rĺ1:lrzlllĺrsĺ,ts cćljĺiľa r'..t]ĺi

fellraszuálásáĺral< rnegelŕízésć,ŕil szól<1, l991. jriĺlius J()-i 9i/3()[J/|:.)(]Ii tĺrllícsi it:ĺĺrlv<:lr, l. cilĺlĺć|:r:ĺl
meglratáĺozott pénzĺnosást
kell óĺ:terri.

ľ\ d' porrtbarr nreglratáĽozott' iclőtaľtaĺlrĺrĺ: rllinclig a |ĺizit<5 ĺllĺ [<:lllr lrcnr ĺil]ilsĺiĺlĺtlĺ. cllclrtiľzcis<:

iclőpontjától kcll száĺrÍtarii.

,Igazotäs 
rnodja: az ajäl^iattćteli Íclbir.as szc':tlu lryIltt:kt>zlrľ:tlhi'ľĺisj.tr'a|, cľc<lcľ|:cll.

Alkalmass ági kłivetelrnérrye k:

Az aján|attevők pénz!!8ľtgaudasági ĺtlkalmasságáĺrak rrrcgítćlćséhcz sziikségcs adatok ćs
a rnegköve te|t igazo|ási móđ:

P.1. Áz r\jáĺrlatter'ő, lĺ.özös ajánlatĺ:ćtcl cscĺ:ólr l'lrilrclcn r\jĺirllłtĺ:cvĺi, lĺłjĺ:clcs csĺtolrri, r'..llaĺlrclrllyi

céglĺiĺ'onatálrarr szereplő szánr}ar.czctő pónziĺltćzctrrcl< (rz ajĺínlatĺ:ótc]í llclhír'ás nrcglĺiilclćsót:

megelőző 30 rrapnál rrcnr ĺégcbbi) a ĺryilĺrtkozatílt az nlábbi ĺnl:ĺ:alolrrtrral:

- mióta ĺ,ezeti a barrkszáĺrrlát,

- szánláján 2013. janufu 1. napját kcjvctőell v<>lt-c 45 ĺra1:ĺrt nrcglralacló időtaľt.lrnrri soľ|:an ĺillás.

Az ajárilattevők pénzügyĹgazclasági alkalrnassźrgárrak rninirnurnkiivetclrnóĺryc(i):

P,l. Az Ájánlatter.ő alkalĺnatlan, aĺnelrn1'!bc'11 báĺĺrrcl)'ik a cćglĺir'onaťńbarr szcĺc1rlő száĺrrlavczctćí
pénziltézetét,őlszátnazó nyilatkozara a|ap)áĺl báĺrnclyik szőĺmláiőtn 2013. janrráĺ: 1' utáĺr 45 rrapot

ĺneglraladó soĺban á1ló térel mrrťaťkouott.

Az ai,ln|attevők mťíszaki.szakrnai alkalĺnasságárrak ĺnegítélésólrez sztĺkséges adatok ćs a
megkövetelt igazolási mód:

M.1. l:\jánlatter.őnek ajárilatábaĺr csatolnia ]<cll eľcclcti lryilatkozatát az ajĺinlaľtćĺ:cli lratáĺic{ő |ejáĺ:tőtt

negelőző 3 évbcrr teljesített lcgjclentősebb ĺefeľenciáirralr isnreľtctésóĺőI.

Á ĺryi]ąfl162atnak taťtalntaznia ke7]' lcgalább a szeľződós tíĺľgyát, a teljcsítés iclő1:ontját, az

elleĺrszolgáltatás összegét, a szetződéskötő rnásilĺ fóI nrcgrrer'czését és elóĺ.lretőségét, továbbá,
lrogy a szolgáltatás teljesítése szeľzőĺlésszefŕr l'olt-e.

Az aián|attevők mťíszaki.szalonai alkalmassägának minirnuĺnkövetelménye(i):

M.1. állĺalĺnat)an az r\jáĺrlatter'ő, lta llern ĺerrdelkezil< az ajáĺ.iattćteli fellrír'ás mcglĺülcłósórrelt

napját ĺnegelőző 3 ér'es iclőszakban (36 lrórra1>) teljesített, összeselr legalább eg1 daĺab, legalább

netťó ].,5 millió foĺirrĺ ősszéĺtél<ű ĺrľoĺrrclaĘlaľi teĺĺrréIrelr készítésćľe vonatkozó ľefeľeĺlciáĺ'al

11. Ajánlattóteli lratátiđő: 2014. fel>náľ 28 10,00 ór:a

Ajánlati kötöttség jd.őtaftatna: az aján|attóreli lratáĺidő |ejőrtátó| szánrított 60 na1>

12. Hiánypótlási lehetőség: '\járrlatkóľő aLĺílnypőt]ás lchctősógót teljes kor.beĺr biztosítja.

13. Az ajánlatok felbontásáĺrak helye, ideje, szerződéskötés tcrvezett iđőpoĺrtja:

Boĺrtás helye: llér'B Zľt., 1082 Budapesť,I}ar.oss * 63-67.IiI' enrcjct 314. szoba

Boĺrtás ídőpoĺrtja: 2014. fcbľuáľ 28. i0,00 óĺz

A szegćídéslĺötés tefvezett időpontia: Á Józscfi'áľosi Orrkoĺ:rnátlvzat' Išőz|>eszerzési ós
13 eszeľzési Sza|>íĺ11,7a1,a szeľinti clörrtést kör'ctőcn.

i'l

t\



14. Az ajánlatok felboĺrtásárl jelcrrlćtľc iĺrgos u| tł Iĺ:

Áz aiáĺllatJ<éľő táľgl'i beszctzósi cljál:ásl>lrll aiirlllnt.tcr'<ilĺ r'nĺ1ľ njlíĺllattcvĺílĺ t:|iliľr1 lĺć1>r.isclőillclĺ

j clenlétót biztosítja'

15. Áĺnennyiben a szeĺzŕídés EU alzrpokb<)I ĺilralr.,^zíĺĺlzĺrtt I)toiclďtcl ćs/vlrgy
pfogfammal kapcsolatos, ťrgy zrĺrĺrak lncgjcliilés c:

T'áľg1'i kozbęszetzěsi óľtólrlratĺĺľt cl trctrr ćlĺí l:cszcĺ:zćsi cljĺiĺĺis a lŚMÜ1)-5' l. l/l}.|2-It-f0l2.000l
azono sító számťr p ľoj ektb ő1 l<cľiil fi n a ll s z.ít<>z,ńsĺ:a.

16. Af aiánLat benyújtásánaĺ< cítrrc, t..rľtźrltni ćs Íbľlrrłri kövctc|ĺrrétlyci:

Az ajánlat. példányait gépelr'c ]ĺell lrcadni az r\jáĺllnttcr,t5, vagy olyall szcnrćl1'(ch) alzĺfi:írsírr'al, lrki(lĺ)

fellratalĺrrazott(alr) arta, lrog1' a szeľzőclést ä2 l\jánlät.Ľcvr5 szĺiĺrrítľa liijĺ:clcz,ŕí ćlĺ'ć:ĺryírvó ĺ:cgyék.

Áz aiárrlat és az összes ĺnelléklet mirrclclr olclaláľ. -. nz olclalalĺ łissz.cgórrclĺ ĺlol<llrrrclrĺ:ĺilílsĺir'al _

fol1'ą6u6o' számozássa| kellellátrri, ós azol<at llz ł,jítĺúłt.ot nlĺiíľó szcn.lóly(cl<)ncl< sajĺiĺ kózicgi''Ĺikkcl

kell el]átrri. t\z a1ánlaton csalĺ abbarr az csct{relr lclrct.lrcl< 
.bct<rlc|ĺĺ.sol<, 

kicgcszítćsclr, töľlóscl<,

átíĺ.ásolr, illetőleg az eĺedeti ször'egct báľrlrilycn ĺrr<icloĺr ós nróľtólibclr óliĺrtő vĺílt<rzľĺrĺĺís<rli, lra az

eĺedeti példárryon a javítás ĺnelle tt szcrepcl az ajánlatot aláíľó sz,cn.lćly(clc) cĺ:cclcti lĺĺlzjegyc.

ł\z a1ánlatot 1 eĺ.edeti ós 1 nrásolati példányban kóľjtik bcnyílitaĺri a Budapest ľ'ővĺĺľos VIII.
keľület Józsefuátosi onkoľĺnárryzat (1'082 Budapc.st, l}aľoss utczr ó3-(l7.) cíĺlróľc.

Á boĺítélľa kéĺjük ľáíĺrĺ: ,,Áne1ÁNLłľ - Mĺrgclolrra Negyeĺl Pĺogľarn III. nyomĺIai
szottg^|tatás,,.

l\z ajáĺlatokat szeĺnélyesen' \ragy postai útoĺr lccll az ajánlatk&őlröz eljuttatrli. Áz ajánlatj áĺat
netťó + az ő,fa méttékéĺrek fcltĹiĺrtctésér'cl kcll ĺnegaclrti.

ĺ\j á rrla tter'őrrek ajárrlatában csatohria kell:

. a felolvasólapot 
^z 

ajánlattćteli felhívtís mellóklcte szeľinti rnódorr és taĺtalornrnal,

. af ajáĺnlattéte|i felhívás 10. pontja szeÍinti kiz,árő okokľa és az alkalrnasságľa
v orlatkozó nyilatkozatokat,

- ilyiĺatkozat ľefeľenciá(k)tól

. az aj,án|attéte|i határicĺőt megelőző 60 napnál nem tégebbi cégkivonatot'
amennyiben a cégkivonat szetint eĺ nem bíľált módosítás van folyarnatban,
csatolni kelĺ tov,t'}.bźĺ a változäsbeiegyzési kéľeletnnelĺ a cógbítósághoz
elektľonikusan bekiilđött és visszaigazo|tpélđányának lnásolatát'

. sfáÍlal'avezetĺj pénzintézetlryi|at|<ozatát

- af ajáĺn|atot a|:áiró(k) eľeđeti vagy másolati aláírási címpélđányźú, tovźLbbáL, Íla az
ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő szerrrély(ek) íľta a|á, egy meghatalmazást
a képvis cleti, illetőIeg köteleze tts égvállalási iogosultságtóI'

- a szigná'|t szetződéstefvczetet, továbbá a szetződésteľvezettel kapcsolatos
esetleges rnódosítási javaslatokat.

Ĺ.



n, Af ajźłĺlattéte| nyelve: magyaľ

18. Ljáłtńattételi fellrívás megküĺcĺésénclĺ ćs
megielentetés ének időpontj a : 2a'1 Ą. ťę|>nlíd ł; 1 7 .

Budapes ľ, 20| 4, februáłt

a rĺ'wĺY.io&sefuąľos.1ru lronĺapĺrn tiitti:nő

/ii
i

^,l\,Ą
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Áľariárrlat ľćszletezésc

Nyomdai szoĹgáitatás nrinĺisóg It}cĺllr.yĺs()ĺł

(łllr)
l.')15'52.,..,,

l:cnck:lJrctri
l:rinirlru rtr

rllcrrllyisćg
l'cll:)

|1(:l | () cĺ]\;s(:ĺł?l ľ

(lltlĺlll')
()sszcs ĺlcttti

íl tt)

Szórólap

.\5 egy oldaloĺr, lĺifutóľa
1lYoll]tatva. szíres. férrt'es

115 g/nQ .5000 500

Á4 egy oldalon, lĺifrttóĺa
ĺlvoĺllťafi'a. szítres. ŕérrr.es

1'15 g/ľn? 5000 500

Ä5 lĺét oldalon, kifutóľa 1,75 g/n2 5000 500

j\4 két oldalon, lĺifutóm 1.15 gln'2 5000 500

I.ĺaitosatás 20 000 500

PIakát

'\3 egy oldaloĺr, lĺifutóľa
111.0!11tAfi.a. szÍĺres. fétrr'es

150 g/ĺ.nf 500 50

i\2 egy oldaloĺr, ]đfutóĺa
tr\ŕomtatvä. szíĺres. féIr.ĺ'es

150 g/n2 500 50

ĺ\1 eg1' oldaloĺr, kifutóľa
n\'ot1.ltät\'a. szítres. félrr'es

150 g/mZ 100 r0

r\0 egy oldalon, kifutóra
Íl\tofiltaBrô. szítres. féĺrl'es

1'50 g/ĺĺ2 50 5

Táb|a
''D'. típrrsťr tábla,
tľaĺrszpaĺetrs plexi,
ťőházva szítlesben,
rnéľetc: r\4

62 1

''D.' típusú tábla,
tľarrsz1>atelrs plexi,
fô]läzva színcsl:clr,
ĺnétete: l\3

10 1

tsszesen

I{elt: I.leĄ,., .ća/hiłlap/ łap

Ĺ't

cógszeĺií aláír.ás



Itĺ:I<rĺvĺrsĺi Iĺlp

a,,Budapest.Józsefuáĺ.os, Magĺ|o|ĺrĺr NcweĺI Pĺlgľĺtlrl I'II. KMoP_5.1.1/B..tf-Ic-20I2-0001-
ĺlyoĺrrdaipa ľi Đ^zolĺłĺĺItatźĺs''

tár..qyíl, lĺř>zbcszct:z.ési óĺ:ĺ:ćlĺlrnt/.rr:ľ c| I.lc'tll ćs:(i|>aszĺ,,t:y.ćsi c)jĺlr:ĺrs

Ájáĺrlatter'ő ĺrcve:

i\ján}atter'ő széklrelye:

Iiépr'iselő szenrély ĺrer.e;

Äjánlatter.ő tele forrszátna;

:\j á ĺrla tter'ő faxszánla:

Á.jánlattcr'ó e.nrail cíĺne:

ccgs,zetu älalľas

.ľ\z ajárrlatter'ő által krł.t ellerrszolgáltatás
összege (rrettó lrt + Áfa = lrľuttó Ft):

fszárrrtrral és betűvel kiíľva]



NYII.,AT'I(OZA"I:

a,,BuĺIa1lest-Józsefválus, Magdolna 113gycĺl Pľogľan III' KM0|}-5.l.1/ĺ}-I2-k-20I2^000l
llyonlĺlĺrip:łI.i sz,olgĺĺltal:ĺs''

táľgyíl, kozbeszeľz'ósi éľľókhaĺłirt c| llcllr éľó lrc'szęľzćsi e Iiiĺľĺĺsbĺrrl

.. ajĺinlaĺtevő nyilatlrłlzonr, hogy vclcnl/gazĺ|a.s:ĺgi tĺĺI.sĺrsĺigĺllrr llritl
szemben az alábbi kizáľó okolĺ ncnl ń l|n:tlĺ l.cllll:

a. végeiszánrolás alatt áll, vagy vonátk'o7-{ĺsában csőĺÍc|iĺil.ĺi.s elľerldelósĺĺľijl szólĺi bílrisĺigi \,óg7-ést

közzétettek,vagy a7- ęllene inĺ|ított |'elszitnroltisi eliiiľłist jogeľősell c|ľenĺ|c|tĺik, vagy ha a gazdasligi
szereplő szemé|yes joga szeľinti hasoll|ó eljłiIás van ĺ.o|yalllĺttban. vagy aki szclllélyc.s.ioga szeľin{
hasollló helyzetben van;

b. tevékenységét felfiiggesztelte vagy akillck ter,ékenysóg<it ĺi:ĺĺ,i'iggcsztették;

c. gazdasági, illetőleg szaklnai tevókenységéve| ka1:cso|atlran jogcltls bírosĺigi ítéleĺbcn nległĺlla1rított
bĺĺncseleknrényt követett el, alníg a bĺintetett e lőélethez ĺiizóc|ó hátľállyok aló| nelll lltelttesiilÍ: vagy
akinek tevékeIrységét a jogi szerllĺĺIlye| sz.elrrbell a|kalnaz.ható biirltctő'iogi intézkeĺĺésckľő| szóIó
200l. évi CIV. töľvény 5'$-a (2) bekez.dés b), vagy g) pĺutja alap.iĺin a bíľósĺig jogelos ítéleĺébelr
koľlátozta, aze|ti|tás icĺeje alatt, vagy ha az ajálllattev<í tevókenységét nlás bílťlság hasotlló okból és

nlódon joger osen koľlátozta;

d. egy évrlél légebben lejáľ a<ló-, vánrÍjzľtési vagy táľsaĺ|alonlbiztosítási .iĺiľtl|ĺikĺ'izctćsi
kötelezettségének - a leĺelepeclésc szeľinti ország Vagy az a.iĺinlatkér.ó szćkhelye szeľínti oľszág
jogszabáIyai alapján . nem tett eleget, kivéve, ha megfizetéséľe halasztást kapott;

e. a 20l3. jťtnius 30.ig baĺĺiyban volt, a Bĺintető Töľvényköllyvlol sző|ő |978' évi IV. Íiiľvélly szeľínti
bunszervezetbell ľészvétel - ideóľtve a biĺncseleklnóny biĺnszeľvezetben töľténő elkövetĺlsét is -.

vesztegetés' vesztegetés nemzetközi kapcsolatokball. hűtlen keze|és, harlyag keze|ós, kölĺségvetési
csalás, az eulopai közósségek pénziigyi érclekcinek nlegsóľtĺĺse vagy pénzlnosás bĺincseleknrényt,
illetve a Bi|lrtetó Töľvéllykĺirlyvľől szóló 2012. évi C. töľvéný xXvII. Fe.iezctében nreghatáľozott
koľľupciós biĺncselekmények, bĺĺnszeľvezeÍben ľészvétel . ideéľtve btincse|eknrény
biílrszeľvezetben történő elkövotését ĺs., hiĺt|en kezelés, lranyag kezelés, költségvetési csalás vagy
pénznrosás biĺncseleknrényt, i|Ietve szenrélyes joga szeľinti hasonló bĺincseleknréIłyt kovetetl el,
feltéve, hogy a bĹĺncselekmény elkövetése jogeľős bíľósági ítóletben ľlegár|Ia1lítást nyeľt, atltíg a
btintetett elóé|ethez fĹiz.ódő hátľányok alól nenr nrentesĺilt;

az adott eljáľásban eloílÍ ac|atszolgáltatási kötelezettség teljesítése soľálr olyan lramis adatot
szolgáltat, vagy lrarnis nyílatkozatot tesą allrely a veľsetly tisztaságát veszólyezteti;

tekintetében a következő feltételek valanlelyike lllegvaĺósLll:

ga)nenr EU-, EGT. vagy oECD-tagáIlalllban vagy olyan állalnban ľendelkezik
ac1óilletőséggel, nlellyel Magyaľoľszágnak kettős aclózás elkeľtiléséľől sző|ő egyezllréIlye vatr,
vagy

gb)olyall szabá|yozott tózscĺén lleln jegyzett táľsaság, amelynek a pénzmosás és a teľloriznlus
finanszírozása lrlegelőzéséľől és lllegakadáIyozásáľó| sző|ő f007. évi CXXXVJ' törvény 3. $ lJ
pontia szerinti tényleges tLllajdonosa tlenr nregisnréľhető.

Az eljáľásball llett.} lehet a.iánlattevö vagy részvételľe jelentkező az a gazdasági szeľepló, allrelyben
közvetetten vagy kizvetlentil több, ľrint 25%-os ttllajdoni ľésszcl vagy szavazati joggal rendelkezil<
olyall jogi szenlély vagy jogi szenrélyiséggel l]ern rcncleĺkező gazclaságĺ táľsaság, anlelynek
tekí ntetébetl a g. porrtball nreghatározott f'e ltételek fen ná | l nak.

g.

n



Anrellllyiben a több, nlint 25%-os ttrIa.i<'lĺłlri l.éssz.eI Vĺ}!ły sza\/ĺlzati Ilĺillyĺrd<ia| ľcllclcIkcz.o gazx|asiil;i

táľsaságtáľsuláskónt adózik, akkoľ az ilycrl ĺłiľstllás tttla.i<ĺĺrllcrs ĺłir.sasłi;3ĺiľl.l r,tlĺratJĺozt'lĺtll kcll ir i1. 1rtlĺlĺ.
ga) a lpontj a szeľirtti fe|tételt lnegĺ"el e| cien a l ha I nlazn i,

A c|. pont szeľinti adófizeté.si kotc|ezctt'ség a|atl a bel|ijlĺlĺ szókhelyĺi g.lz.tla'sĺigĺ .sz-cľeplií ĺckilltclr3bell
azáI|ami adóhatóság és a vánrlratóság ĺilĺal llyilvĺilltaľlĺlĺĺ a<iĺiĺ.izcĺési k()ĺcIczcltségct kcll riľtcni.

Az e, pont szeľinti ltason]ó bťincse|ckĺllĺĺny alłrĺ.t az Ľul.ĺipai [Jlliti nlás ĺagĺillalllĺiball lc[clcpctĺcĺĺ
ajánlattevő esetében

ĺy' bűnszeľvezetben ľészvéte| bÍĺlloselekmény c'sctéll a sz'eľvez..ctĺ biĺllcjzés c||elli kiizĺĺelelllľő|
szóló, 2008. októbeľ 24-i 2008/84 |/I13 ĺrrnĺicsi kctcĺha|ĺiľozat 2. cikkólrell lllcgha|łiľo7-ott

bťtlrszelvezetben való lészvéte|hez kapc.so|óc|ó triillcselekĺllényt,

b) vesaegetés, vesztegetés elĺ'ogaĺlása, hivataĺi veszĹcgetć.s' hivata|i vesztcgetés eĺĺbgacltisa,
vesztegetós bíľósági vagy hatósági cljáľásball, vcsztcgetós clľogrclłisĺr bíľósĺigi vagy hatósłigi
eljáľásbaIr bĺjncseleknrélty esetćll af |99.1' luiju.s 2í>i tanácsi .iogi akttls 3. ci|ĺkébeIr
meghatáľozoťt koľľupciót,

c/ ktiltségvetési csalás biiltcsęleknlélry eseĺ:élr az lltlr.ópai l(<ĺztlssógek pénzíigyi óxĺekeinek
véclelllléľől szóló egyezlllény l. cikkę szcľilrti csa|ást, '

d) pénzlnosás biincselekrnóny csetén a pólrziigyi ľcndszeľek péllznrĺrsźls cé|iáľa valĺ1
Íblhaszlálásának nregelözésérol szóló, l99l ' 

jťlnius l 0.i 9 l /308/EGK tanricsi iľányelv l . cikkébell
meglratál ozotÍ pélrzrrosást

kell éľteni.

A d. pontball nreglratáľozott időtaľtalnot minc|ig a kizáľó ok fenn nenl á|Iásánal< ellenőľzése
ídőpontjától kell számítani.

IKeltezés]

[cégszeľii aláírás]
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Teľvezet!

vÁIL.ALKoZÁSI SZ EIłzŐD ES
s zr: l:zőĺ1(:s cs ťcltćtc lck

aĺrrely létĺejott egyrésztííI a

B tlclapes t Főváľos VII I. t<e ľii let Jĺizs c fvĺi ĺĺl s i o ĺl lcĺl ľln ĺi ĺryzĺrt

széklrely: 10B2 Buđapest' I}a':os.s r"lĺ:ca (l3-(l7'

töĺzskorrp'i nzorrosító szánr: 7357 1 5

aclószánr: 1 5] 357 1' 5.2- 4f
sta tisztika i száĺni el: 1 57 3 57 1, 5 -841 1 -3f1 -0 1

barrlrszárĺr]aszáĺrr: 1 41 00000- 1 02 1 3949 -60000009

képr'iseli: clľ. I(ocsis IvÍá té p olgáľrllcs tc,:

továbbiakbarr mint Megľcndelő

násrészrő| a(z)

nér'l

szélĺlre11,:

c égbír.ó sá gi b ej egy z és sziama:

adőszáma:

statisztikaí szárnj ele:

b arri<szárrrla szĺLlt.LtL:.

képr'iseletľe j ogosult:

a toĺ'ábbialrbatr, nrin t Y,łi]a|kozi

(a továbbialrban eg1nitteseĺr l?elelĺ, Szetződő felclý l<özött az alulírott näPon ćs lrclyeĺr, az alálsll>i

feltételekkel.

Előzĺnények

Szetződő felel< ľögzítilr, lrogy iVĺegľendelő 2014. ' . napján megküIdött aiárrlattétcli

fe]lrívással a ,,Budapest-Jlíryefuiav.ĺ, )wagdohla Ncgy,ed Prugłuru I]]. I8\4oP.5.|,|/B-|2"k-20.ĺ2.000ĺ
n3onzdaipali sio/3cÍ/t.atĺíł,, tárgyű' közbeszeĺzósi éľtélrlratátt el lletll éľő beszcĺzési eljátást

lĺezdemén1,ezett 
^ 

jeLefi szeľzőclóslrerr és ĺnel]ólĺlcteibcrr ner'csített szolgáltatás tcljesítósóte '

.l\ ĺeĺrdelkęzćsĺe á1ló keľctösszeg: L700 000'- Ft+áfa.

l}udapest lłőr'áľos vIiI. kerület Józsefváľosi trrkoĺ.m ányz.at i(ó1:r'iselő-testületórrek

Yátosgazc|áll<odási ós Pónzügyi Bizottsága a , . . /z0l+. (. . ..) száĺrrťr hatärczatá|>an rrrcgállapította,

lrogy a beszeľzósi eljáľás 111ĺe11"'" a Vállallĺozó, mel1'1g tekintettel a lvÍeg:crrdc}ő és a Vállallĺozó
szetződćst kcitĺrek jelen szeľzőclós ós az eLlllez kapcsolódó mcllóklctek (^ tor'álrbiakbarr

cgyü ttesen :',Szet,z ő d,és,') feltétclei .s zeĺiĺr t.

1. A'szetződós t^Ígya,iďőtaftatna:

1,1. Jelen szetzőclós a Megĺerrdelő ajánlattóteli feIhír.ásábaĺr ós a VáIIaj]<oző ä|tal berryťljtott

ajánlata szeľitrĹi beátazott n.lelxryís{gi ]<íľás]rari ĺögzített áľalłoĺr, je7erl szerzőc]ésbelr ós

nrellólĺletcibctr ľószlctcserr rneglratáľozott tlyo'ndai szolgáltatás ĺ,ó,gzőséte, teljesítésľe ós

száIlí tás äl: a \řo1] a tk o :ł i k.

1..2. N.ĺcgľenclelő lrregľcndeĹi, \ĺáIlalkoző elr'állalja a jeicrr szeľzőc|és 1. sz' rne1ló]<letél>en

tó,sz,Ietezctt szolgáltatásrípusolĺ r'ógzósét ós tcljesítósét a 2. sz. nrc]léklctlrelr szcľeplő

e8)'sógáľal<orr.

ĽĄ



Teľvezet!

1.3' Vál]alltozó lĺőteIezettsógcľ r'ríllnl ĺlľľĺr, hogy ĺt i\'l'c.gľclIlc|cltí ĺiltal a jc:lcll szc:ľz,ĺ5tlćs 3' sz.:ĺlrrri

nrcllć]<le telĺćĺrt tneghatáľoz<ltĺ' lrr.ilr |-alrrcĺ]l:crlr]c|ćs ĺrla 1>jĺí u csĺ:.tc:ĺl lĺćn f t))c.qľc']('l(ĺ [

ĺrrerrn1'i5{'gęt a lr,Íegľcnclelő ĺćszóĺ:c szolgírltatja. Ą |'lir.atlĺozĺrl't, l:cál:azi>ľĺ: lrril:t:rlrrc.o';ľcl:clc]ćs

a j elen szetző c1és clr'áIa szth a ta {lĺ ll ľi:szc:.

7.4. Szctződő felel< ľôgzítik, lrogy jcl'crr szcľz<.iclóst haĺ:ĺiĺ:clzĺ.ltľ i<]<ĺt:ĺtľt-alllrr 20l4' ír1lľilis 
.l ttil a

keľetö.sszeg lriĺrrcĺüléséig, dc lcgfcljclbb 20'l'5. llrríjus 30-ig tcl:jcĺlő icl<itrrľtrrllrl:a kłjtilt.

2. ,Đíiazás, 
fizetési feltételek:

2.1', Á \ráľalkozót jelerl szeĺzőclós.l:cn ľlcglratĺíľ()z()tl:' csc|:ctrlićnt nrc11rcnclclľ szĺr|glíltatĺĺso]<ćl:ĺ.

dijazás illeti rrreg1. i\z elszánroluis llljrrclcll cscĺJ>clt ĺ:ćĺ:ejcscĺr tiiľĺ:ć:lli|ĺ, a szĺ.llgĺlltat1rs

ĺrrenrryiségénelc alapul ĺ'ótelór'cl, a 2, szítnlti nrcJlóltlctJlcrl lrrcghaí:/tlĺ:z,<rt:t ĺlc(:t(i

egysógáĺako:n+a7 adórftetósi lĺtjtclczctĺ:sćg l:a1rjírrr ćľvórrvcs ĺifł nrćľĺ:ćlĺc.

2.2. Fclck ľögzítik, hog1' a 2. szánű ĺrrellól<]ctbclr ĺrrcglratítľĺrzĺrtĺ: c.gysć.qriľäkäĺ: a Vál]a|'|ĺoz<i rrcrrr

ĺrródosíthatja, azok teIjes egészébclr fix áľal<, s chlrez lĺé1:cst az iclőszalii 1:inci áľváltrlzírs

lĺöltséghatásai a fix áľon bclĹil Vállall<rrzí>ĺ: tcľIlcii|<, bclcóĺ:tr'e a llrűszaki szilkségszcĺiĺsćgből
felĺneĺülő esetleges többleunurrkák köItsógcit is'

Felek tögzítilĺ, lrogy a r.állal]<ozói cgysógáľali tlu'talnlazzá|ĺ a szolgáltĺrtzis ckĺállításárrzrk,

r'alaĺniĺrt a megľendclőlap szeĺinti círnĺc szállításárrak cĺíjlít is.

2.3. Á lvíegľenđelő előleget nerrr fĺzet'

2,4, l\ szeľződés, ós a lĺifizetések pórrztrctrre: FĺUlł. Á szolgáIĺ:atás ťlĺlanszíľozása I(I\{OP-
5,1.1/B-12-k-2012-0001 azonĺrsító száĺrrú pályázat lĺeretóbcrr biztosított ĺ:ánrogatásból

u Ľó íuraĺrs zír. o zás saI toĺ ténilĺ.

Vállalkozó szánlőůt a iv[egĺ.endclő ľószóĺc irllítja ki, I\,ícgĺcĺrclclő az ellcnszolgáltatást:

átutalással egyerrlíti }<i a Vállallĺozô .. vczctctť .......sz.
szán|ýán a szetződésszetíi, igazolt tcljesítés alapjárr lriĺillított, jogszallályokrrak rrregfelcl<5

szárnlálĺ ellenélreĺr, a szániat<ézhezl,éte|étől száĺrrított 30 ĺrapon bclĹil.

IvIegĺendelő ńszérőI teljesítésigazolásĺa jogosrrlt 
^lföldi 

György / IŁévB Ztt.,
pĺ.ojektmeneclzser

3. Teljesítésĺ hatáľĺđő, a teljesítés helyc:

3.1. Yíůlal\<oző a szoIgáltatáso]rat a 3. szíĺnu rrrellóklet szcĺłnti eseti nregľerrclelés alapján a

IvÍegľenclelő által meglratál;ozott cknt,e szłJ7ítja az esets megľendelós szeriĺrti hatáľiclőig.

3.2. lrelek ĺogzítik, lrogy teljesítésĺrek a \/állalkozó által kíál]ított szánrla ós arrnak nrellé]<letét

l<épező, az eseti tcljesítést igazoló szaL>á1yszet6' nrilrdkót fól által aláitt szá|Iĺtóler'é]ĺrclĺ

Ir,Iegľeĺrđclő íJta|s' ké,zhezr'ételc, iĺlewe clfogdása ĺlrirrőstil.

4. Megľendelő kłitelezettségei:

4.1. l\'.Iegĺerrdelő az eseti lrrcgľerrcleléseJ<et jclen sz.łződ,és 3. sz. nrellé]<lete szeľinti Ílyonltatván)r

szel:ittt lrözli a \zá11allĺozór.al'

+'2. I\..ĺegtendelćí az átac\ős-áwóteli eljáľás sorárr a nyonrdaipaĺ.i tcĺrrólĺelĺ átvételekoľ jogosult a

nreg,tcndelés szcrinti tcr.rnék mínőségi és rrrenrryisógi tételcs clicnőľzóséĺe,

z\tr:clrĺr)'ibcn Nĺegĺendclő rr:inősćgi iribát, r'agy rrrerrnyisógi eltétést állapít meg, 
^zt 

lroteies

íľásbarr rogzíwe VáIla]koz<ival közĺjlni. Vállal]rozó a felszólítást kor'ctő 24 ór-árr bclril
iĺöteles az esctj megr.crrclclćs szcĺiĺrti nrcrrn1''isógű teĺtnók }riárr1' {5 lribanrcĺrtes leszáIlításáľa'

i \_.\

u'l



4,3.

4.4.

Teľr,ezet!

lr,Iegĺeĺrdeiő lićitclcs a lca<lcrtt szĺilrrl:i1: ós a sz,ál)ítĺiIcr'clcltct r:|lclrőr:izlri, llrci1lrclclősĺi1) cscÍ'C]l.t ít

telj esítós-i.qazolírst kiállítani.

I\,ĺegľericlelő késcc]c|trres fizctósc csc:tóĺr a Vĺil|a|łiclz<i jĺrĺ;ĺ:stllt a lrrirlĺlĺ:.lllĺĺlľi haľir]l,os 1)ĺ'łĺ.

szeĺ:inti késcclclnri ]ĺatrratot fclszĺiĺrrítnĺri.

5. Y á||al|<ozó kĺitelezettségeí:

5.1. Vállatkozó lĺoteles a ĺrrcgĺclrclcl|: tcľrlrćkc:lĺ'ct ĺt N,'lcgľclr<lclő ĺ:cnclclkczćsćľc l>ĺlcsĺitĺrrri' az clscl:i

ĺrregĺerrdelés szeľitrti helycrl és iclől:err,

5.2, \zállalkozó köteles a i\,{cgl:clrĺlĺ:lőr'cl <jsszcfii.ggćsbcn ĺtttl<>tr.ráslĺľĺr jutĺltľ atłat<>l<at,

iĺrfoĺnrációIrat lrizalĺrrasaĺr lĺcz.cltri, azĺr|tĺrÍ: haľnrĺrĺ]ilĺ szcnrć|y ttlĺiolr.l:is/tl:łr csal<is lvlcĺIľcnclclő

előzetes í'ásbeli hozzíýál;ĺllá,sáĺ'al lrozlrĺrtia.

5,3, .i\rrrerrn1'ibgĺr \rállallĺozó alr,állallĺoz,ót r'<:sz igćrrylrc akkoľ aĺrĺrak tcr,ékcnysóg.!ér:t űgy fclcl,

ĺnirrrlra a mrurkát nraga r'é1;eztc r'ohrĺt cl.

5.4, Yő,l]a|koző je|en szetzőcląsberr !ĺitállási kłitclczcttsógct r'állal llz íitalla szállított tcľrnékek

mirrőségóĺc' z\ iótállási idő a szállítólcr,él lvĺcgľcllclelő áltzrli ĺláíľásánali rra1rjár'al vcszi
tĺezđetét és egry {yĘ taľĺ'

5.5. lłclek togzítik, lrory a jótállás a il,íc.gr.endclő töľvényből cľeclő szar'at'ossági jogait rrcĺrr órirrti.

.A Megĺcndelő a Polgáĺí .I-öľr'óny]<ölryr'bcn biztosítotĹ szĺrr'at'ossĺiĺ}i 
.jogait 

^z ott

lneghatátozottalc szeĺint - jelerr szeľzőclĺisben mcglratáĺozott cltéľósclĺct Íi15'cleĺnl:e r'ót'e -
j ogosrrlt gyalĺoľolni.

6, Szeĺzőđéss zegés iogkövetkezĺrrćĺryei:

6,1, I(ósedclmes teljesítés

Átrrennyiberr a VáIlalkozó kóseclelľlresen szállitja a ĺrrcgr'cnclelt szolgáltatást' al:batr az

esetben a megľendelós szerłĺrri rnerrĺryiség bľuttó óĺtéke Z<,/o-áĺlalę nrcgfclelő osszegű rrapi

kósede]ĺri kötbétt lrötc-lcs nregfzetrri. r\ ]résecletrnri kötbóľ fĺzetési lĺötelezettség időtaľtama a

teljesítési batáridő lejáttát lĺör'ctő naPtól kezdőclik, és a késcđelrnes tcljesítés napjáig taľt'

lvíegĺerrdelő a kósedclmi l<ötbóĺ osszegót jogosult az aián|ĺttevő őűtal kiállított számlába

bcszámítani.

6.2. Meglriťrstilás

,ł\meĺrn)'i|reĺr a Vállalkozó kóseđe|ne az 5 ĺraptáĺi naPot meglraladja, és a l\'{egĺerrdelő

fellrír.ásáĺa sern teljesít, a lv{egľenclclő r'áIasztlrat, hogy továbbĺa is követeli a teijesítést a

késecĺe]ĺni kötbét cgyic|ejű én'ényesítésér'cl, \'agy ĺ Vál]nl]ĺozó szetződésszegésérc

hir'atkozással íľáslran clálllra t a szerz ő déstőI.

FIa a teljesítés a Váltallĺozónak felľólrató o]<ból ĺncglriúsul _ bcleétrĺ'e ebbe a r'áI]al]<ozói

]résedclem miatt törtérrt rrregĺcndetői clállást - a \ĺáIlallroző a megfizctett l<ésedelmi

iĺötbóĺ:err feltil jeleIr szeľződósben nleglratáĺozott 200.000,- l3t összegű rrreglririsulási kötbéľ

ťvetósôt'e kötelcs.

6.3' Je\en szerz(3clósbeĺr nrcglratáľozott ]<ósedelrni, ill. meghi..rsurlási kötbéľ éľr'érr)'esítóse tnellcĹt

a h',Iegľcnclclő ]ĺör.eľellreti a Vái]alkozć> szerződésszegése által okozott káľ ĺnegtéľítését,

\'alamiĺrt g)'akotollratja a Vállalkoző szeuődó,sszcgósór.el osszefĺiggó egyéb jogait.



'I.eľr,ezet!

6,4. lvÍcgľerrclclő a szcľzcjclćlstćil r,ĺrki c|ĺillĺisľa i<.l11ĺlsrr|ľ az csc:tl>cll is, |rĺt

- a Vállalltozó cllcrr cs<lí<lcljáľásr: r,ĺ'rť;ľ ĺ:clsz1rrlr'o|ĺĺsi cliĺil:ŕlsĺ: liczc|clrrćlryt:ztlclĺ, r'a.qy ĺt

\rá[allioz<i r'ógclszálrr<rlirsáĺ' lrat'írĺ:ĺ>f'zł| c|, a\l'tĺĐ.' cĺ]'\'ó|r ol'yatr |<ĺiľii|ĺllćny llrcľijl ĺ.cl a
VáIlallĺozó ó;:dc]r]<ilľóbct1, lr:cl1' a szcľz,<5clćs tcljclsítćł'^ćĺ: llrcuhiúsítlratja.

- a \,,állalkozó átalaliul r'agt. ttlInjcl<>lr<>slti ijsszctĺltclćbclr, \rÍtq)'()'}ítl)'tlr olyall jelcrlĺ.ĺis r'áltc>z,.ĺs

kör'etltezilĺ be, alrrely a l\,ĺcgľcĺrc1clc"l nlcgítćlćsc szcrilrt a jclcĺr szcr:zíídésl>cĺl lrrc'.ĺ3lrn|ĺĺľoz<rĺĺ:

kötelezettsógeli tclj esítósćt r'cszćly cz l:c ti.

7. Szeĺződés teljesítésének lelretctĺeniilésc:

7'1' Ha a le}rctctleĺrĺrér'álás ol<a ĺl:inclkét fćl ćľclck]ĺŕjl:óbcIr - r'nĺ}y óľclckkijľóĺr kír'iil - ĺtrcľi'il fcl,

Vállal]rozót az e\l,égzett ĺntltltiĺr ós igazolt kölĺ:sćgcí c]Icrrćbcrr a clíj aľárryos ľćsze illcĺi nrcg.

7,2. Ha a lelrctet]enrré r'álás olĺa Válla]l<ozó óĺ:clcl<ltijľóbeĺl ĺlrcľül fall, clfiłzĺĺsnt rrei].l tä':thať igónyt.,

és felel rnindeĺr olyarr káľćľt, atnely It lclrcĺ:ct]crriilóslrcz vczctíi fclľ<iható ĺrragataľľásából

szíl;lnazik.

7,3. FIa a lchetetlennó r.álás olĺa l\,Ícgľcrr<lelő éĺ:<lckk<lľébcrr rrrcĺtil fcl, \ĺállalkoz<iĺ: ĺrrcgillcti a díj,

de a \'Íegľeĺrdclő lcr'oĺrlratja a ctíjból 
^zt ^z 

osszeget, :tlrrclyeĺ: Vállallĺozó nrcgtalĺaľított' vagy

megtalĺaľítlrato tt rlohra.

8. Szetződő felek képviselői, kapcsolźrttaľtás:

8.1. i\ fcIek ĺniĺrden, a szerződó,s meglĺotése utárr fclnrcľtilő ós a lrclelrtől fĹiggctlcĺr oýn
köĺ.iilnréĺyľől, amely a szetzőc\é,s teljesítésót, a\radá\y<>zza vagy késlelteti' a lelrető

legrövidebb időn b elül köteleselĺ tá j ékoz,tatni egyrnást.

8'2. Megrcndelő széklrel5'e: 10B2 Budapest, Baľoss utca 63-67 '

B.3. iVíegĺcndelő jogrryilatlĺozatľa iogosult kópr'iselője: polgárĺnesteĺ

B,4, Megľerrdclést a ĺnegľeĺrdelő l<ópr'iseletében aLátni iogosult: i\lfölcli Györ.gy

1:ľoi ektmerreclzseľ \rag)I ĺrreglratalĺrra zottj^'

B.5. i{egľeĺrdelő telefaxszáĺrr a: 36.1'-459.27 -36

B'ó. Vállalkozószóklrel1'e:

B.7. VáIlalliozó jognyilatlrozaľa jogosult lĺépr'iselője: , . ....

8'8. Vállaikozó telcfaxszánra (arnelyĺr a ĺrrcgľeĺdelést lĺtildeni lcell): .

B.9. Vállall<ozó c-ĺrrail címe (arnelyÍc a lTreg[elrdelóst külđeni lĺell):

9. Egyéb ľerrdelkezések:

9.1. Jclerr szetződés ós nrellékletei csa]< íľás|:aĺr ĺnódosítlratólĺ.

9.2. Vállallĺoző je|en szeľzőc|és aláírásár'al liijelenti, lrogy a je|en szerződés tattalĺlrát és alrnak

rrrcllélrlctcit, r'alamiĺlt a \rollatkouó jogszabályolĺat isĺrreĺi ós ĺrragáľa nézl,e lrötelczőrrcl< isĺncĺi
el, és ttrdorrrásul r.eszi, lrogy a jelen szetzőclés, r'alanrint annn]i nrellél<lctei a r'otrat]tozó

jogszabályok nróclosításár'al, illen'e ťri jugi szabá|yozás bcr'czctésórrel ĺrrirrcleĺl ktilön
intézkcclós ĺróllĺtil nróclosulrrak.

9.3' Ilelcl< cgr'ĺrráslroz int.ézett nyi1n'1..'"^,oi1<at éĺtcsítósciket írásbaĺr, ajárrlott ler'élllerr, fax r.ag)'c-

trrail (szlĺentrclt foľĺrrá tuĺrrl>aĄ ťr tj ári tc lrctilĺ nlcg.

L{



T'eľr,ezet!

9.4. Szel;ződő ľlcIcIi a szeľződćs ľcI!csíĺ:ćsci sĺx:ĺill |ĺclctJĺcz(:t:ľ \}jľźiiliílĺ: lĺijz,r'cťlcrr ĺĺl:ĺ4yĺrlísĺrk scrl:áll

kíséľlik rrrcg ľcrrclczĺri' "Ą tĺiruyalĺist:lĺ cľcdĺlrólryt.clcrrsĺ:gc, si,lĺcĺ:1:clclrsť:.ĺ1c cscĺ:ŕ:ll tĺ Szct:zőcl(l

Felelr a PeItáĺgy óľtól<ótől fĹigg<icl.l Jrílrisĺt.q|rclz íi.lr:<lulrlĺtl<.

9.5. r\ĺrrenrĐ.ibcn a szeĺzŕíĺĺćs báľnrcly l:cľrtlcl|ĺczćsr: a haľirslĺöl:ľcl és illcľéltcssĄ1gĺ:l ĺ:crrt|cl|ĺcző

bír.óság ľcnclcllĺezóse, \'ä9} iog'szalrályr'ĺiltr:zĺís ĺir:l.vĺ:ĺin n lĺósĺj|rlriclillcĺr ćľr'ćlrytclclrllclĺ
bizonyulna, ez ^ szcľ:aóclć.s tĺrr'il|:bi, ĺz órĺćllyĺ:clcllsóggcl ĺrcl:"l ćľilrtct:ľ ĺ:észciĺrclt az

órr'érryessćgét rreĺrr óľirrĺ:i. Szcľző<lő ]rłclc|ĺ ,łz ćlr'ćĺl}ĺ'clctr szcľz<5dési ľclrdcl'lĺczćsľ az alttralt

ta ľtalĺná lroz lcgkozclebl: állĺi óľvć n y es ľcĺl dc lkczóss cl pti ĺ:olj ír l<'

9.ó. Jelal szcľzőclésbcll tlcl11 szabĺilyozott lcóĺ:clóscl<l:crr a l)<rlgáĺ:i 
,I.öľvéĺrvl<ĺillyr' ćs a \r()tlätl(oz(i

eg1''ób jogszabályol< ľencĺellĺezésci az iĺányacl<ik.

Jelen szetzőclós 5 olclal tcrjeclelclrrl;etl, 8 cľcclcti pćllclárryl:arr lĺćszűlt, arr:clyclĺ J]clc|< lĺözös
óĺtc]ĺnezóse tltál\ mint aknľattlkkal ĺrriIldelll:crl ĺrlcĺIcĺl\'czőĺ:, jĺir'áhagy<ilag íĺ:ĺ:ák alá.

Melléldetek:
1' r\ jánlattétcli fcllrír'ás

2.Yá|la1l<ozó, nrirrĽ l}yeľtcs ajárrlattcr'ő ajálrlata (>cánz<>tt.ĺrrenrryis{gi lĺiíľással cgytitt)

3. lvĺiĺrta ĺnegľeĺrdelés

Budapest,2014

Megľenđelő
Budapest Főr'áľos VIII. keĺĹilet

.|ózscfuáľosi oĺrkoĺnrárryzat
lrépr,iseletében
dľ. I(ocsis lvÍáté
polgáľmesteĺ

J ogi szcrnporrtból ellenjcgyzem:

funrárr ]idirr,o
jegyző

rrer'ében ós rnegbízásából

clľ. ir.íószáľ Eĺika
aljegyző

lr.eciczet: Dátuĺn: I3ttclapest, 20.|4. , , ,, ,,

PónzĹig1'ileg clleĄ egyzcĺn:

Páris CJyuláné
pón ziig1ĺi Ĺigyosztá1;'r'g2g1(5

Vállalkozó

Üq



Megľencle lés
(minta)

Alulíľott, a Rév8 Zrt, ľészéróI, a nrcgľendclői jogokat gyakoľlti |}udapest F(ĺválľos VIII.

keľület Józsefváľosi or*oľrnárryzat ké1rviselelében a ,,I}lłdapcsĺ-,Iriĺ,.eJ|áros, lt4agdolnĺ.l

Negłed Pľogľam III' KM)P-í.],l/B-l2-k.20l2-000l nyonldui.PĹtt.i ,łzoIgúllaĺĺÍs'' ĺitľgyti

vállalkozási szerződés alapián az alábbi nyollrdai szĺlIgáltattĺst ľcn<leleln tneg:

Pľojekt szánr: KMOP-S' 1. 1 /B-12-k-201 2-000 1

Ĺ\

Nyomdai szolgáltatás
lrrellnyiség (ĺlb)

A5 egy olđalon, kifutóľa nyorntatva,

Ä4 egy oldalon, kifutóľa lryonrtatva,

A5 két oldalon, kifutóra nyonrtatva,

A4 két oldalon, kifutóľa nyomtatva,

A3 egy oldalon, kifutóla nyonrtatva,

A2 egy oldalon, kifutóla tryomtatva,

Ai egy oldalon, kifutóľa nyomtatva,

A0 egy oldalon, kifutóľa nyomtatva,

.'D,' típusĹt tál:la, uaĺrszparcrrs plexi,
f ó\iőľ;v a színesbelr' nróľctc: ĺ\4

'.D'' tí1:usű tábla, trarrszpaľcĺrs plexi,
főllívl, a szíĺres]lert. trróľete: .t\3

Osszesen

Nettó łiľ (Iłt.)

MinĺIiisszeson! ........ Ft + Áfa. azazbruttő '...... Foľint.



Kéľem, a nreglendclt nrerrn'yisĺĺget 201 nap.jĺĺig ,. '. .- ĺiľĺiig |c:sz.lilIíĺanĺ a l'}uĺla1lcst

Főváľos VIII' keľĹilet .TÓzseÍvťrrosi tnkĺrľnlá|l\'7'lĺ l)ol8,1ľlllcsĹcľi I.Iivalal (l()ĺi2 |3r.ltlapest,

Baľoss tl. 63-67 . ) cÍlrrľe.

Budapest,201

Tisztelettel:

Budap est Főváľos V I i I. keľĺilet .Iózsefvirľo si ()ll kot.llrillryzat

Meglendelő képviseletéberi:

t



nL-\( t-'^]Ą* ŕĘ/

$zékfĺqly': |ot2 Büdöpast, BlÍost u' 63.ó7.
Télďqfi l459.2l' t Fłľ't'9.lĺ 3ó
€.ŕnaĺl: ľéÝEsrcvt'hu

JóŹsťfÝáro'l RÜbábĺlttá.ióJ éĺ YáľoJf€Jl€'ztésĺ ZäÍthÜí{tea l'tÜkt'dđ Ršs''vĚł'ttáľsłtá!

pÁlYÁzATBoNrÁsl J EGYzŐ KÖ NYV

KészÜlt 2014. február 28.én ,ĺo.oo órakor a Rév8 Józsefuárosi Rehabítitációs és
Városfejlesztési Zártköriien Műki'dő Részvénytársaság Józseívárosi Önkormánpat
Polgármesteń Hivatatában |'évő irodájában a ''Magdolna Nęyed Program ll|. - lfioP-
5.1.1/B.12.k.2012.000ĺ nyomdaipań szolgáltatás'' címmel kiírt értékhatár alatti
beszerzésÍ eljá rásban a beé rkezett aj ántatok fetbontásako r.

Az ajántattétetĺ ľratárĺdőig, tezárt borítékban 8 db ajántat érkezett be.

Az ajánlatok felbontása során fetolvasásra kerüttek az ajántatok atábbi adatai:

1. pályázat hatáńdőre érkezett be

Cégnév: Kornétás Kiadó Kft.

Székheły: 1í38 Budapest, NépÍiirdő utca í5lC.
váltatási ár: 1 376 500.- Ft + Áfa

2.

3.

4.

pátyázat határídőre érkezett be

Cégnév: Pátria Nyomda Zrt.

Székhety: ĺĺí7 Budapest, Hunyadĺ János út 7.

vátlatási ár: 1 107 532.. Ft + {1ą

pátyłízat határĺdőre érkezett be

Cégnév: Pauker Hotding Kft.

Székhely:

vállal.ási ár: 4 90í 800.. Ft + Áfa

pátyázat határĺdőre érkezett be

Cégnév: Pannónia Nyomda Kft.

Székhety: 1139 Budapest, Frangepán u. 16.

vállatási ár: 2 581 000.- Ft + [16



5.

6.

7.

8.

Az ajánlatok felbontása 10.10 órakor befejeződött.

Budapest, 20í4. február 28.

tu'ffi
ŕs ńl''Tŕ','äŕľiEĺłłľ-'ĺiťľ

pátyazat hatáńdőre érkezett be

Cégnév: Demax Mrjvek Nyomdaipari Kft.

5zékhely: 1151 Budapest, Székely E|'ek utca í1.
váltatási ár: í 354 ó40.. Ft + Áfa

pátyázat határidőre érkezett be

cégnév: cREw Nyomdaipari Szotgáttató Kft.

Székhely: 10ó7 Budapest, Eötvös u. 9.

váll,alási ár: 2 228 000.- Ft + Áfa

pátyázat hatáńdőre érkezett be

Cégnév: M.N.A. Group Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 2í.
váltatási ár: í 440 000.. Ft + {13

pályázat hatáńdőre érkezett be

CĘnév: Conint-Print Kft.

Székhely: .ĺí15 Budapest, Bartók Béta út í05-113.

vál[alási ár: 4u780.- Ft + Áfa



Jelenléti ív

a,,Budapest.Józsefu áros, Magdolna Negyeđ Pľogtam III. KMoP. 5.l.I/ B.n.k.2012-0001
nyomdaipaľi szolgáltatás''

tfugý,közbeszerzési értékhatát ęl nem &ő beszeľzési elifuáshoz

Idilpont:

Helyszín:

2014. február 28. l0 óľa

1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Név Képviselt szeryezet

Ĺ\wtzí Z*Á*l ł.ľ{vý .IJYLJ:

lílh*'- ...ľ.:N'Ą. G'*.,p y!\

LTľn*r,* ďl,,-"*ilJ b+.

Al'íÍrás



4J. rí.L -

t.-.Ę-Ąś.,á..ę.ŕ

Pátyázat értéketés formaÍ követelmények tekĺntetében

A Magdolna Negyed Program I|l. - KMOP-5.1.1tB.12.k-2oĺ2.oooí nyomdaipariszolgáltatás', címmel kiírt értékhatár atatti beszerzési etjárásban benyújtott pátyázatok
formai követelményeinek megtétét igazol'ó jegyzőkönyv.

Mindegyik pátyázat
dokumentumokat.

a táblázatban rełľüntetettén tartalmazta a szĹikséges

A DE^ÁAX Művek Kft' részére 2014. március 3-án hiánypottási fethívás keri.jlt kikütdésre. ADE/V{AX Művek Kft. a megadott 2aM. március 6.i határidtĺre a hiányzó dokumentumot nempótolta.

A tobbi ajántattevő ajántata formai szempontból' megfelerő.

Tartalmi / formai
követelmények

Kornétäs
Kft.

Pätria
Nyomda

zÍt'.

Paul(er
Holding

Kft.

PannÔnia
Nyomda

Kft.

lJemax
Mävek
Kft.

CREW
Kft.

M.N.A.
Group
Kfr.

Conin-
Print
Kfr.

rqqqilu(,
dokumentumok
Felolvasótap + + + + + + + +

okokrót és
aIkalmasságról

+ + + + + + + +

Nyitatkozat
referenđáró[

+ + +

+

+

+

+ + + +
Cegkĺvonat + + + + + +

pénzintézet
nyilatkozata

+ + + + + + +

Aláínási
címpétdány

t + +

+

+

+

+ + + +
szignátt
szerződéstervezet

+ +

"-.ffilł,lii

+ + + +
Á|talános fořńď
ktivetelmények

i:li:riiiriiltlilriiii:il

liił[ľľLezárt boríték + + + + + + + +Łgy eredeti' egy
másolati példánv + +

:
+

+

+ + + + +
(Jtda(ak
számozása,
atáĺrása

+ + + + + + +
Bońték fetirat + + + + + + +

pest' 2014. március 6.
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Felolľasó lap

a oBudapest.tózsefráĺos, Magdo|na NegyeđPĺo$am uI. šMoP-5.ĹuB.tLk.2012.0001.
ĺyomdďpati szolgálatás'

tÄÍgy|k'ilzhesznę}siénélůadnelnemérőbeszerdsieli'árás

Aiánlanevő neve:

Ajánlattevő szŕlĺhelp:

Képviseló szłméýĺevel

Ájáĺlattevő tr'|eÍonszjľn:

Ąánlattevő Íaxszimw,

Ajánlattevő e-mail círľr:

KelE Budąut, 2014.februir 27.

Conint-Print KFT

1115 Budapesq BanókBéla út 10í113.

váradi Atđa Ęyvezaő igaz&tő

+361481-4660

+361481-4666

sale@coninĺhu

CONINT.PRINT KFT.
1115 Budapest,

ľl nn\LPL/-_.__
Bartok Béla út'ĺ 05-1 1 3.....,..,.. ;..'.., :.. ;; ;. ;

Adiszám: 12466304-2-43 ceBszeľtlalaüas

össáge (nmó Ft + rifa - br.rrtó

[s"4q''nal és benivel kiíľva]

484.7 80 Ft +130.890 =615.67 0 Ft, ?,az
haazáaizenötezłr.haezÁzhewenfoľinr

Ą.



lsajárůat részletez ése

ffinĺĺ szolgáIatás mi:rőség mennyiség
(db)

Egrzerre
rendelh*ő
míłimum
Een.n)nseg

ídb)

rcróegné3áľ
(Ftldb)

osszcs nettó

ĺľtl

Szőń|ap

A5 egyoldalon, kifgóra
tl]Dlatawą säncs' Íen}Ęs

1Ĺ5 g1n2 s000 500
500 db 50,20 25 100

5000 db ó'60 33 000

A4 egyoldalo1Ldyóra
řÍĺĐmtatve. szlnes. ren.lEs

L15g/tfl 50@ 500
500 db 52,50 26250

s000 db 8J0 41 500

Á5 kÉt oHalon, kifrĺóra
llpmtäwa. színes' fénrts

1I5g/82 5m0 500
500 đb 5210 26 100

5000 db 7,00 35 000

A4 ká oldalon'Lifraóra
nrlomtatvĹ színes. f énrrcs

115 glmz 5000 500
s00 db s4J0 27 250

50oo db 9Jo 46 500

HeitosaÍás
20 000 500

1x hairva 0.40
2 x baitva 0.60

PlaMt

A3 cgy oldalon, lĺiŕutón
ff/Dmtátva. színes. fénws

150 glmz 500 50
s0 db s23lo 26160

500 db 57,20 28 600

Á2 egy oldalo!' líifiItóľa
nvomtawa. színes. fénrres

I50 g/Íí|2 500 50
50db52240 26720

500 db 68,40 34 200

A1 egyoldalon, kiftnóra
n]omĘrvą színes, fénlrcs

1n E/mz 100 10
10 db 2005,00 20 050

100 db 384,80 38 480

A0 egy oldalon, kifiróľa
DYomtatva színes. fémles

t50 glnz 50 J
5 db 4010,00 20 050

50 db 1982,00 99 100

Tá'bla
'D" típrsútáb|a,
transzparens pbxĹ
fóliázva színesbęn
mérete: A4

62 1 1700,00
1700

105 400

'D'típrsťrtáblą
transzparens plcxi,
fóliázva színesbcn'
méľete:.$

10 1 2300,00

2300

23 000

éves mcnnýcég összesen

MiniĺnáI rendelés esetén ösezegen

+84780

201 080

Ke|u, Bdąast, 2T'ĺ4.febru,źr 27.

cégszcrő aláíÍú's



F.":'

poĺrionyomdo
pótrio irodoszer

pútrio porf ner

a,,Budapest-lőzsefvätos, Magdolna Negyed Ptogtam III. KMOP.5.L.I/B.L2-k-2t72-oo01-
nyomdaipaľi szolgáltatás''

rr,

táľgyu, közbeszeĺzési értékhatáĺt el nem étőbeszetzési eljáľás

Felolvasó lap

Pátria NyonrdeZtt,

1117 Budapest, HunyađiJános út 7.

Fodot István v ezéĘazgatő

+36/1/464-3306

+36/t/46+3308

kozbeszeĺzes@ľatia.hu: fu lleľ.maĺialrn@patľia.lru

Fodoľ István vezétigazgatő

eÁľnln Nvonĺnn ZRt" ĺ

i\jáĺrlancvő rreve;

,\jánlattevő székhelye:

Képviselő személy ueve:

Áj ánlattevő telefonszáma :

Ajánlattevő Íaxszáma:

Ajánlattevő e-mail címe:

I{eIł Badąu't, 20 | 4 -02.2 6

Pótiq Nyomdo Zrt.. Közbes zeĺzésiosztólv
H- ltr. ^ ,

-. . 
. . ,, oudopes}, HunyodÍ Jónos Út 7. . levélcím: H. Éa7 Bp., Pf. 

.|28

lu aján|attevő által, kért ellcnszolgáltatás
összege (nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):

1rc7 $2-- + 299 034.- = 1 406 566.-
Egymilii1-egyszäzhétezeľ-otszázhaĺminckettőfodrrt
+ kettőszázkilencvenkilencezet-hatmincrrégy foľint

ízhatez eľ-ö ts zázhatv anbat

fszámmal és beľűvel kiírva]

Teh+3ó l 4ó4330ó.Fox +3ő1 4óĄ3308.E-moi|: b*y



.WŤÍ..

pótľio nyomdo

póÍrio irodoszer

pótrio portner
lĺt ajárůat ľé s zle tez é s e

NyomQai szo|gä|tatás min$5{g mennyiség
(db)

nettó egységát
(ľtlclb.)

osszes nettó
(FĐ

Szőú|ap

Ä5 cgy olđalorr, kiftltóĺa nyomtźltva'
színes' fényes

t1'5 g/ÍQ s000 15,19 759s0

Á'4 egy oldalorr, kifrrtóĺa ÍIyomtatva'
színes, fényes

115 g/rfl 5000 f0,gr 104550

A5 két oldalorr, kifutóĺa nyomtatva,
színes' fényes

1,1.5 g/mZ 5000 19,77 98850

A4 két oldalon, kińrtón nyomtatva'
säÍres. Íellves

115 g/mZ 5000 27,99 139950

FIaitosatás 20 000 1,50 30000
P|a|<át

Á3 egy oldalon, kifutóra Íryomtatva'
színes, fényes

150 g/n2 500 L17,65 5882s

A2 
"gy 

oldalon, kifutóĺa nyomtatva'
s'ínes, fényes

150 glmf 500 578,83 2894'.t5

Ái egy oldalon, kifutóĺa fiyomtaťva,
színes, fónyes

750 g/m2 100 789,98 78998

.A0 egy oidalon, kińltóra nyomtatva'
!zínę*, fénycs

150 glmf s0 143I,60 71580

Tábla

.D'' đpusri tőtbLa, tťanszpaŕens
plexi,fóiiázva szÍnesbeĺr, métete: Á4 62 2727,40 I3TB74

,ł'' típusú tílb|a, ÚĺtnsfPáÍens
plexi,fóliázva színesben, méľętó: Á.3 10 2754,0{) 275Ą.0

Osszesen 710?532

Ke|t, Bu dąeĺ, 2 0 | 4 -0 2 -2 6 PĄľnlł Nvgĺvlna ZRT" !

Fodor Is tván v ezéńgaz gatő

Pótriq Nyomdo Zrf.. Kőzbes zerzésiosztólv
H - l,lt7 Budopesľ, Hunyodi Jónos Út 7.. Levé|círn ., - .,,o, 

Bp., Pf. l28
Te|.: +3ó | 4ó4.330ó. Fox; +3ó l 4ó4 3308. E.moil: P'4$tt-



Felolvasó lap

a,,Buđapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Ptogtam III. KMQP.5.7.t/B.12-k-2012.000L
nyomdaipań szolgáltatás''

,i

tfuPľú, közbeszeĺzési éľtékhatárt el neľn érő beszetzési elifuás

Ájánlattevő ĺrevc:

A jánlattevő székhelye:

Kópvisclő személy nevc:

Á j ánlattevő te\ef oĺsz áma.

Ájánlattevő faxszáma:

Ái ánlattevő e-mail círne:

Iše|t: Budapełĺ, 20.ĺ 4, lebĺaár 27'

Demax Mrivek Nyomdaipaľi l{ft'

1 151 Budapest Székely Elek u. 1 1 .

Tábod Szabolcs

+36-1,/f36-9070

+36-1/236-907s

nb@demax.hu

)

,í,// i /,Á
. ./r la. . ,.(./ \

cégszer.3 aláíľás

ffi+ľľĺag $#'#vek Kft.
..ĺ.:.1 tĺjĺ!or;;}ęlt. $i:śkęly Ě|Bk ĺ'ł' 1ĺ.

Teĺuľľnl.?s$ $070
Ą.*'.1$i1 Í i}i : i ł3c5Bź4-g.42

i]al.-k: Í 0Í*Ź2.í4.E80i.03g0.01 Ü03007
,!&)-

.:

I

'ľ:

'!i
l.

..Ě ....:'i;:''
Jt ' 'i,.ł: "-'
;ĺ.'.1.lj:i".{::j:
ślĺ/ | Jt::.i'lji.....l 'Ł,

Az ajá:n|attev ő áIta|'kéľt ellenszo lgáitatÁs
összege (nettó Ft + r{fa = bĺunó Ft);
[számmal ćs benível kiírval

nettó 1.354.640'-Ft +3ó5.753.-Ft
1.720.393.-Ft



ľ]$iłi.

lł aj án7at ré s z le t e z é se

řĐ

I
il

,tl

K.e!t. BudaPeĺ, 20 ĺ 4. Je brułźr 2 7.

cégszerri růáľľ:ás

Baľnax Fĺäfivqk ľ{tr"
1161 Bcĺl*ptłst, *y.éKęl)ŕ Elek u' 1.t

TeieÍęn:2so s070
Ädószáľĺl : 123Ü5ť24.24?

äanł<: 1Íj1Ü2244'58070300.Üĺi . - .li
't.

Nyomdai szolgáItatás ÍIunoseg mennyiség
(db)

Egyszetľe
terldelhető
minimum
mennyiség

(đb)

llettó egységáĺ
(Ft/db.)

osszcs nettó
(lr)

Szóľólao

r\5 egy oläalon, kifutóľa
nyomta tva, színes' fényes

175 g/m2 5000 500 19,7 9s 500

lĺ4 egy olđalon, kifutóĺa
nvomtírtva. szjnes. fénves

775 g/mz 5000 s00 25,74 1f8700

r\5 két oldalon, kifutóra
nvomtatva. színes. fénves

775 ým2 5000 s00 ta ?o 143 950

A4 kót oldalon, kifutóĺa
nyomtetva' színcs' í.śnves

71,5 g/m2 5000 500 40,05 240 250

Haitogaťás 20 000 s00 0,ó 12000
Plákát

Á3 egy oldalon, kifutóľa
nyorntatva' színes' ŕé61'ę5

150 g/mz 500 )U 10i 50 500

A2 
"gy 

oldalon, Lifutóra
nyomtatýa' színes, fényes

150 g/m2 s00 50 159 79 s00

Á1 eg1 oldalon, kifrltóĺa
qyonrta|va, színes, félryes

150 g/mz 100 1o 685 ó8 500

A0 egy oldalon, kifutóta
n}'omtatyą színcs' fénl'es

150 g/n2 50 5 23r0 115 500

Tábla
v Lt1:ust| taĐIa,

tľanszpatens plexĹ
fő]lázva 

'zín.sb.n.méĺetg A4;třř:::;]-
62 íI 6270 388?40

EľqŮq łaula' 
Itrrurszpatens ľrlesj. l,"\fu^'"ío".ben, 
l

mer.te: A3 
I

trl I 7150 71 500

osszeseĺ 1' 354 ón

ą
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Felolvasó lap

a,,Budapest-Józsefuáros, Magđolna \egye! Progtam III. KMOP -5.1,1/B-12.k.2012-000L-
nyomdaipad szolgáltatás''

.i

tátgŕ, kozbeszetzési értékhatátt el nem erő beszenési eli,íĺás

Ájánlattev.ő neve:

Á j ánlattevő székhelye:

ĺ(épviselő személy neve:

ijádattev ő telefon száma:

Ájánlaftgy5 faxszáo'a

Ajánlattevő e-mail címel

I(elt Buctape są 2014, Íebrufu 26.

KoRNÉTÁS KI.ADó KFT

1138 Budapest, Népfiiĺd ő u.15/C

Pusztay Sánđot

783-5523

359-1964

s,pusztay@koľnetas'hu

TBäľ'#;|ä;$J?.?-t

(

Az Ąán|attevő áIta]' ké". 
"jlŇ;Igált"táscisszęe (nettó Ft + }ĺfa= brurtó Fň

[számmal és berrível kiírval

1376soopt+sz@
Egym)hőhálĺoĺnszŁhetycnh atezetótszáziá.ĺ". *
H árcmszázheťvenegyezeth atszázötv eĺot iotĺnt

-.Ś -



At aiánlat ľé s zle te z é s e

TBľi]ilĺľ-Tjäľ.ęffi
j".,toszáÍni l 06620ô5-2.4 l

Nyomdai szolgá|tatás Íilnoseg mennýség
(db)

Egyszeľľe
rencleIhető
minimum
mennyiség

(db)

nettó egységrír
(Ftldb)

osszes nettó
(FĐ

SzóróIap

A5 .gy oldalon, kifutóĺa
nyomtaťya. színes. fénves

715 g/rn2 5000 500 21..00 105 000

A4 egy oldalon, kifutóra
nyomlatva. színes' fénves

115 g/m2 5000 500 23,20 11ó 000

Á5 két oldalon, kifutóĺa
nyomtatĺ'a' színes' fénves

1,1.5 g/m2 5000 500 23,20 116 000

A4 két oldalon, kifutóta
oyom terrJa. szín es. fénves

775 ýmf 5000 500 25,30 12ó 500

Hajtogaĺís 20 000 500 2,00 40 000
Plakát

Á3 egy oldalon, kifutóľa
rlyomtatva. színes. fénves

750 g/m2 s00 50 243,00 121 500

M.gy oldalon, kifutóta
nyoÍEtatve. színes. fénves

150 glr0 s00 50 340,00 170 000

Á1 egy oldalon, kifutóra
Dyomtatva, színes' fényes

1'50 ýmf 100 10 1270 127 000

A0 egy olđalon, kifutóľa
nyomtatva, színes. fénves

750 g/ĺn2 50 5 3078 153 900

Táb|a
''D'' típusú rábla,
transzpaĺens plexi"
tőEá,zva színesben,
méľetg A4

62 I 4300 266 600

.'D,' 
Ĺípusú tábla,

transzparens plexi,
főtjázva színesben,
m&ete; A3

10 7 4000 40 000

L tsszesen 1376 500

I(elĺ Buđap est,2074. Íebrufu 26.

-5-



ERoUP r M,N.A, Group Kft

r Cím: i117Bp., Beĺcséný u.21

Kelemen Kľisztina

+36 30 s76 4311

r Adoszom: 1371 6q7 Ű-2-43

r Web: vĺv'ĺwmnogĺoup.hu

F.elolvaĺĺ |ap

a,,Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Program m. KMOP-5.1.lĺb12-k.20t2.0001- nyomdaipaľĺ

szolgá|tatásl'

taľgyu, kcizbeszerzési éľtélüatárt el nem érő beszerzési etiłárás

jánlattevő neve:

sánlattevo székhelye:

.épviselő személy neve:

rj ánlattevő telefonszáma :

ljánJattevő faxszáma:

\jánlaĹtevő e-mail címe:

M.N.A. GľoupKft.

l l17 Budapest, Bercsényi utca2t|B

Vaľga Nóra,

+36 30 2287',166

nincs

varga.noľď@ĺrnagroup.hu kelemen.krisztjna@mnagroup.lru

\z ajánJattevő által kéľt ellenszolgáltatás összege

nettó Ft + Áfa: brutti F$:

:számtnal és bętiível kiírva>

Kelt: Budapest, 2014. februrĺr 25.

ł]

ł.

1.440.000 Ft + Áfa : l.828J00 Ft

egynillió-négyszaznegyvenezer Foľint + Afa =

e gymi lli ó.nyol cszazhuszonĺryolcezer-ny o\cszźn

Forint



GROUP
l M.N.A, Gľoup Kfľ,

: Cím: 
.li,l7Bp,. 

Beĺcsénvĺu. 2l

Áľajánlat ľészĺetezése

r Adószirn: 1 37.| ő970-2.Ą3

I web:www.mnogroup,hu

ľ0 tl ĺ)ĺ... .t{'l,.,*.'[...!.Ł

"-:'}'iľľjjiTft ;{jĺaĺ,a"

Nyomdai szolgáltatás Minőség Mennyi

ség (db)

Egygzerľe

ĺende|hető

minimum

mennyiség (db)

Nettó

egységáľ

(Frldb)

Osszes

nettó (F't)

Đzorv,aP

Ň egy oloalon' KlIutora nyomtawą szĺIes,

fényes

llĺE/m2 5,000 500 l5 75.000

^+ 
eEy oloalon' KlluTora' nyomtatva' szÍnes,

fényes

||5ďm2 s.000 500 30 1s0.000

A) Ket oloalon' rlrutora nyonüatva, szĺnes,

fényes

A+ Ket oloÍllon' Klfutoľa nyomtatvą gzínę5,

fényes

HaJtogatäs

:-A3egyoldalon@
!enyes

---A2ęgyoldalon,kifu@
ľényes

--Ť--Álegyoldalon,@
fényes

:;--AUegyoldalon,kl@
fényes

szíuesben, méľet: A4

színesben, méret: A3

|l5ým2 5.000 500 25 12s.000

250"00-0

124500

llSýmf 5.000 500 s0

20.000 s00 6,225

L50glmz s00 50 60 30.000

I50ým2 500 s0 625 312.s00

r25.O0o
l50Eln2 100 t0 1,.254

t50g/m2 50 2.s00 r25,000

D./. I 1.500 93.000

10 3,000 30.000

1.440.000

KelĘ Budape st,2014,Február 25.

-1- -



Felolvasó lap

a ,,Budapest-tózsefuáros, 
Magdolna Negyeđ Pľogram III. KMoP-5,L,1/B.t2.k.2012.0001.

nyomdaipaľi s z o|gáĺItztás,,

tárgý, közbeszerzési éĺtékhat.áľt el nem étőbeszetzési eljáĺás

Ájánlattevő neve:

.Ą1áĺllattevo szeKheryei

Képviselő szenrély nevel

Ájánlatľevő telefonszáma:

ĺ{i ánlattevó Íaxszáma,.

Ájánlattevó e.mail címe:

I(elu Budapesą 2014' Íebruá,-t27.

CRE!ľ Nyorndaipaĺi Szolgáltató I(ft.

10ó7 Budapest, Eötvös utca 9.

Szaĺnos Tamás

(1)-401-304s

(1)-401-3046

t. s-zaĺrro s @ cľervp r.in t. lrrr, cew@ crewpľint' hu

.l 1067 fuoapcĺł, E.t!ü ut !
{-.ľ€Wř r r e.

;*o,'.ffiiffińfi

Az ajánlattevő á,ItaI ,keĺt ďenszolgáltatás
összege (nettó Ft + r{fa = bľuttó Ft):

[számma| és betúvel kiíľa]

2 228 000 Ft + Z7o/o-os áfa = 2 829 5()0 Ft, zzaz
kétmíIlló -ny r >Lcszázhuszonkilencez et- ötszäfhalđ afl
Foĺirrt

/łA
;

b
.:
:



lľajfunat ľészletezése

loó7 !fuon9es{, Łdcvoc utťa }

Crewfl F T 2.

I

.i

it

':i
..:: 

I
.::i

:Íl
iIjĺ
:.ril
łn
i!
:l
írĺ.
lI:n
Íłł;.

Ađísąl 1t797898.2{2

Ńó-a.ĺ szo|gá|tat'ils mlnoseg mennyiség
(db)

Egyszerľe
rendelhető
minimum
merrnyiség

(db)

nettó egységáľ
(Ft/db.;

Osszcs nettó
(FĐ

Szóń|aP

'\5 
cgy oldalon' kifutóta

nvorntatva' színes, fényes
775 g/m2 5000 )UU 4U.- 200 000.-

Á4 egy oldalon, kifutóľĺ
l]volnta rva, színes, ťérryes

175 g/rn2 5000 500 42.- 210 000.-

ĺ\5 két oldalon, kiftrtóra
nvomtatva. szírres' Fényes

ttĺ g/m2 5000 500 50.- 250 000.-

A4 két olda]on, kiftltóta
nvomtetva. színes. fénves

ItS g/rĺ.2 5000 500 52.- 2ó0 000..

Haitoeatás 20 000 500 1 20 000.-

Plakát

r\3 egy oldalon, kífutóĺa
nvomtaťya. színes. fénves

150 g/m2 500 50 400.- 200 000.-

A2 ugy olda]on, kiíutóĺa
nyorntaťr/a' színcs. fénves

1.50 g/m2 500 50 600.- 300 000.-

A1 egv oldalon, kifutóra 150 g/m2 100 10 3400.- 340 000.-

.A0 egy oidalon, klŕutóta
nyomtatva' színes. fénvc

150 g/mz 50 5 3800.- 190 000.-

Tábla
'.D'' típusú t.ĺtlą
transzparens plexi,
Fó|lázva szĺncsben,
rrérete: A4

62 1 3500.- 217 000-

lJ tĺPusu tabla'
tĺnszpaľens plexi,
:o|lAzva színesben,
néĺete: Á3

10 4100.- 41 000.-

Osszese ., 2 228 0A0.-

I(eIĺ Buclape st,20"!4. Íebruő,r 27,

-5
Bł* dsJil ll6msffiilü16týssts



g'ilPannonia
-ąo'- NY0MDA KFT'

H-l 139 Budapest. Frangepán u. 'ló' .Tet.: +3ó 20 399 óó 13 ' Fax: +3ó 1 239 09 l3
www.pannonianyomda. hu . nyomda@pannonia nyomda.hu

Felo|vasó |ap

a,,Budapest-Józsefváros, Magdoĺna Negyed Program ll|. KMoP-s.r.ĺ/B.ĺz.k.zoí2-oooí.
.:t nyomdaipariszoIgáltatás''

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésĺ e|járás

Ajánlattevő neve:

AjánIattevő székhelye:

Képvise|ő személy neve:

AjánIattevő teIefonszáma :

AiánIattevő faxszáma:

Aján|attevő e.maĺl címe:

Kelt: Budape st, 2o1 4, oz.z7.

Pannónía Nyomda Kft.

ĺĺ39 Budapest' Frangepán u. ĺ6.

Cseh Katalĺn

+j6 zo jgg 66 1j

+36 ĺ z39 o9 ĺ3

nyomda @pannoníanyomda.hu

Az aiánlattevő által kért
e|lenszo|gáltatás osszege (nettó Ft +

Áfa = bruttó Ft):

[számmal és betűve| kiírva]

2 58ĺ ooo Ft + AFA = bruttó )f77 87o pt
(azaz bruttó hárommi|lió-

kétszázhetvenhétezer-nyolcszázhetven)

f Oldal:3lzt



z?Pén npnją +3ó 20 399 óó .l3 . Faqý*iłyol'toł xÉĺ. i2390913
wrĄĺlY.pa nnon ianyomda' h u'' nyomda @p. nnon i. nyo mE h u--

at ľéęr]a?bałÁeo
Nyomdaí szo|gáltatás minőség mennyĺség

(db)
Egyszerre

rendelhető
rnÍnĺmum

mennyíség
íŕ|h)

nettó
egységár
(Ftidb.)

osstes nffi
(FĐ

(az <issz
mennyíségre

értendőtSzórólap
A5 egy o|daĺon, kífutóra
nyomtatva, színes,
fényes

ĺĺ5 B/mz 5OOo 500 45 225 ooo.-

A4 egy oldalon, kifutóra
nyomtatva, színes,
fénves

115 gĺmz 5ooo 500 46 zJo ooo.-
A5 két o|daĺon. kifrltór

115Elmznyomtatva, színes,
fényes

5o0o 500 45$ 227 5OO.-
A4 két oĺda|on, kifutóra
nyomtatva, szÍnes,
fényes

115gĺmz 50oo 500 46ń 212 5oo.-
Hajtogatás

20 000 500PIakát 2 40 Ooo.-

A3 egy oldalon3ifutóra
nyomtatva, színes,

fényes
15o B/mz 500 5o 450 225 ooo.-

A2 egy olda|on, kífutora
nyomtatva, színes,
renyes

15o g/m2 500 5o 64o 32O ooo.,

-
145 ooo.-

Ąl eBy oloa|on' kĺfutóra
nyomtatva, színes,
renyes

15o glml íoo ío 3 450
Ao egyoldaloń,tliffif,
nyorntatva, szÍnes.
fényes--

ĺ5o ýmz 5o 5 6 6oo 33o ooo..
| ôD|a

''D,'tí.,'iJ

:::'l'.oä"' oř-ĺ,
IoÍlázva színesben.

tr#+=..-
62

5 500 34ĺ ooo.-

m::ľŤiliä*: 
/

rnérete: A3 
-.L I

10
1 6 5oo 65 ooo.-

Budapest, 2oI4.oz.27.
Kelt

Osszesen z 58ĺ ooo

.'. .i(:.'>í....

L139 u.1É.
{1
{í:117010Q

cégszerű a|áírás

.fi""

Oldal:4lzt



I;

t

)

.Á'jánlattevő neve:
.Źq 

ánl"ttevő székhelye:

Képviselő személy neve;

Ajánlattev ő telefon s záma:

.t1' já nla ttevő Íaxszáma:

Ajánlaťtevő e-mai] đme:

KeltBudapes t, 201 4. fcbr.- I 4

Felolvasó lap

ózsefuáľos, Magdolna Negyed Program III. KMOP. s.l.l'/ B.-12.k-7:012-0o0t.
nyomdaipaĺi szo|gáltatás''

tá,Így6, közbeszerzési értókhatáľt el nem éĺő beszerzósi eliáľás

I)auket Holďng Kft
Budapesą 1047 Baĺoss u. 11-15.

Strausz Éva

272-2290

370-2720

stmuszeva@pauker.hu

)

í.

Az ajánlatter'ó által. kéľt ellcnszolgáltatás
összege (nettó Ft + Áfa = brurtó Fý
[szĺínmal es betűvel kiíľva]

4.901'800,.Ft + ÁFA 1.323.486'-Ft = bn'ttó
6.225.286,-Ft
ncttó : négymilliókilencszázegyezernyolcszáz fodn t
bľu t tó : ha tmilliókettő sz äzhusz o ni)tę, et
kettőszáznyolcvanhat foĺint



J5 egl oldalon, kifutóra 115 g/m2

115 g/mZ

115 g/nQ

t't5 g/aZ

-\1 egy oldaloĺl' kifutóĺa

.'\0 egĺ oldalon, kifutóra

transzpaľens pleri,
Íôhá'zl,a sŽínesben,
ĺnérete: 

'\3

I{elt Budape st,2014. februáľ 2ó.


