
Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
Y árosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága

4 , 4ĺ.. šz. napirend
ELOTERJESZTES

a Váľosgazĺ|álkoĺ|ási és Pénziigyi Bizottság 20|7. ápri|is 26.i ü|éséľe

Tárgy: Javaslat a ,,Euľópa Belvárosa Pľogľam II. _ Nyomdai szolgáltatás beszeľzése''
tár gy űl beszeľzési elj árás eredményén ek me gállrapításár a

Előterjesaő: Annus Viktoľ Rév8 Zrt. vezérigazgatő
Készítette: Tóth Adrienn
A napirendet nyilvánoś iilésen kell tĺáľgyalni.

A dö nté s el fo gadás ah oz e gy szeru szav azattobb s é g sztiks é ge s.

Mellékletek: - ajtnlattételi felhívás (mellékletekkel egyĹitt) (1. melléklet)
aj áľÍatok felolvasólapj ai (2. melléklet)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

L Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormćnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)

Képviselő-testülete a 64|12013. (II.27.) száműhatźnozatában dontött aľľól, hogy elindítja a
Budapest-Józsefuaros F,urópa Belvaľosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Pľogľam II.
elnevezésti programot (a továbbiakban: EUB II.). A program ťlnanszírozása a Főváľosi

Önkormanyzat źita| kiíft TÉR_Koz ielĺ pá|yázat keľetén belül történik, a vonatkozó

Támogatási Szerzőđés 2014. július ll-én kerĹilt aláfuěsta, meIy szerződés érvényben lévő

hatarideje 2017. december 31.

A Képviselő-testület 19412016. (X.06.) szźlműhatfuozatában döntött anól, hogy a Budapest

Fővaľos ollkormźnyzata és az onkoľmźnyzat között létrejött az ,,Eutőpa Belvárosa program

II., A Palotanegyed Kultuľális Vaľosmegújításď' címu páIyźzat megvalósításaľa vonatkozó

Támogatási szęrzódés kĺiltségvetésének Kornmunikáció során lévő összeget 2884280 Ft
Budapest Főváros onkormanyzata źital nyújtandó támogatásľa és 721070 Ft önkormányzati

ĺinészre módosította, mely átcsoportositást a2017. februar |4-én kelt Támogatási Szeľződés

módosítása tarta|maz.

A pľogľam költségvetésében ĺendelkezésre álló bruttó 3 605 350 Ft a programhoz kapcsolódó

kommunikációs tevékenységekĺe, a projekt taľtalmasítását szo|gá|ő kommunikációs és

tájékoztatási eszközök (p1. bľosuľfü, információs táblak, szőrőaĺyagok, vagy a helyi aľculatot,

identítást erősítő, közösségformáló tevékenységek,hez kapcsolódó kiađványok) e|őáIlitásáĺa

vonatkozik

A progľam megvalósítása során a Civilek a Palotanegyedért Egyesiilet elkészítette atársashtn

felújítási alpľogramban tészt vevó 24 társashźz történetét feldolgozó kiadvanyát, melynek
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nyomdai sokszorosításfua a Rév8 Zrt. Iebonyolította a sztikséges beszerzési e|járást az
onkormán y zat nev ében é s megb ízźsábőI.

A beszerzés éľtéke nettĺí 2 000 000 Ft volt, melynek alapjan a Jőzsefvtrosi onkorm źnyzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzat (a továbbíakban: Szabá|yzat) IX. része szerinti'
közbeszeruési éľtékhatárt el nem érobeszerzési eljaľás keľĹĺlt lefolytatásra.

Abeszerzés fedezetének biĺosítása éľdekében az onkoľmanyzat ťędezetet biztosít az 11603
cím beruházások előirány zatźn.

Az előteľjesĺés 1. sZ. mellékletét képező ajźn|attéteIi felhívás 2017. marcius 30-án
elektronikus úton továbbításra kertilt az a|thbi gazdaságí taľsaságok felé, valamint a
Józsefuarosi onkormányzat hivatalos weboldalán ($utipzsętąqs.hu) is kozzététe|re

keľült:

Az ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásĺínál elsődleges Szempont volt a józsefuaľosi

székhely vagy telephely, illetve, hogy renďe|kezzen weblappal, ahol a cég szo|gźitatásai
ellenőrizhetőek. (A VAREG Hunga'y Kft. a kiadvaný elkészitő Egyesület ajźnlásźra került
be a meghívottak körébe.) Az oPTEN céglar nyilvantaĺtása szerint mindegyik szervezet

mriködése törvényes és megfelelő.

AzajtnlatÍételi felhívás 13. pontja szerinti ajfuiatÍételi hatláľidőig _2017, április 10. 11 óra_
7 db ajánlat érkezett. Az ajźľllatok elbírálásának értékelése az ,,ajźtĺl7attevő ákal' e|őá|lított és

kiszállított kiadvany darabszźma (nettó 2 millió. forint díjazás figyelembevételével)'' elve

szerint töľtént.

Az Aj ánlattevők aj anlatainak i smęľtetése :

1. Ąánlattevő neve: cREw Nyomdaipaľi Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Ecjwös u.

9lA ép.20,)

{.

VAREG HUNGARY Kft. 1 1 17 Budape5t, Kondorosi tÍ Żla info@vaľeg.liu
Wolfpress Nyomdaipari
Kft. 1085 Budapest, Kőfaľagő ltca7. wolf@rľoIfpress.hu

Goldbox Nyomdaipari Bt. l083 Budapest, Práter u.20lb. info@ goldboxnyomda. hu

Copyrama Kft. 1085 Budapest, Baross utca 50. info@cop),,ľama.hu

Copyguru Kft. 1085 Budapest, Józsefkörút 17. jozsef@copyguru.hu

MinicopyNyomda
(Minicopy.hu Bt.) 1085 Budapest, Vas utca 1518. vas@minicopy.hu

Copy Geneľa|Zrt. 1085 Budapest, József kortft2f-f4. j ozsef@ copygeneral.hu

C opystore Szentkirályi
(Robinco Kft.) l 088 Budapest, Szentkirźúyi u 33.35. szentkiralyi@cop)'-store.hu

Sprinter nyomda l081 Budapest Rákóczi út 7l rakoczi7 1 @spľinternyomda.hu

Belvárosi Nyomda Zrt. lO89Budapest, Visi Imľe u 12. nyomda@belvaľosinyomdazľt.hu



Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfelelő felirattal ellátva keriilt benyújtásra papír
alapon 1 eredeti példanyban

Az ajtn|attevó áLtaI előá|Iított és kiszállított kiadvany đarabszćtma nettó 2 millió forint
đíjazás figyelembevételével: 7 511 db
Azajźn|at érvényes.

2' Ajanlattevő neve: Vaľeg Hungary Kft; (1117 Budapest, Kondorosi út 2/A.)
Az Ąán|at elekÍľonikus formában kerĹilt benyújtásra.
Az ajźn|attevő által előállított és kiszállított kiadvany darabszźma nettó 2 millió forint
díjazas figyelembevételével: 6 800 db
Az ajźn|at érvényes.

3. Ajanlattevő neve: Belváľosi Nyom daZrt.(l089 Budapest, Visi Imĺe u' I2.)
' Az ajźnIat elektronikus formában keľült benyújtásľa

Az ajźn|attevo á|tal e|őáIlított és kiszállított kiadvany darabszźlma nettó 2 mi||iő forint
đíjazźs figyelembevételével: 6 000 db
Az ajánlat érvényes.

4. Ajanlattevő neve: Wolfpress Nyomdaipaľi,Kft. (10s5 Budapest, Kőfaľagó u. 7.)

Az ajánlat elektronikus formában került benýjtásra
Az ajariattevo áItal' előállított és kiszállított kiadvany darubszáma nettó 2 mi||iő forint
dť1azás fĺgyelembevételével: 4 700 db
Az ajánlat ľészletes megvizsgálását követően a gazđasági társaságot hianypótlásra
hívfuk fel a bontást követően. Kérttik, hogy csatoljĺík az Ajánlattételi felhívás 22.
pontja szerinti aláíľt felolvasólapot és a|áirt nyilĄozatot. A hiĺínypótlás teljesítési
hatarideje 2077. április |2. |2 őra volt. A hiĺínypótlásnak a gazdaságí taľsaság

hatĺĺridőn beltil elegetteĹÍ, ezért az ajarúat érvényes.

5. Ajanlattevő neve: Goldbox Nyomdaipaľi Bt. (1083 Budapest, Prater u.20lB.)
Az ď1ánlat elektronikus foľmában keľĹilt benyújtásra.

Az ajźn|attevó tlltal előźlLított és kiszállított kiadvĺíny darabszźrrla nettó 2 millió forint
díjazás figyelembevételével: 3 100 db
Azaján|atérvényes. 

)

6. Ąánlattevő neve: KATA.PROMO Kft. (8000 Székesfehérvár, Vásaľhelyi u. 13/D
fsz. 3.)

Az ajźn|at elektronikus formában keľĹilt benffi tásľa.

'Az ajźn|attevő á|ta| előállított és kiszállított kiadvány darabszáma nettó 2 millió foľint
díjazás figyelembevételével: 3 000 db
Az ajánlat részletes megvizsgálását kovetően a gazdasági taľsaságot hianypótlásľa
hívh]k fel a bontást követően. Kérfĺik, hogy csato|ják az Ąánlattéte|í fe||ĺvás 22.
pontja szeľinti aláirt felolvasólapot és aláírt nyi|atkolzatot. A hiĺĺnypótlás teljesítési
hatĺíĺideje 2017. április t2. |2 óra volt. A kiegészítés hatríľidőn belül nem történt meg,

ezért javaso|juk az aján|at érvénýelennek minősítését.
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7. Ajanlattevő neve: Kreatív Spľinter Nyomda.hu Kft. (1195 Budapest, Ady E. út

176.)

Az ajariatelektronikus formában keľtilt benyijtásra
Az ajtnhaÍtevő áIta| előá||ított és kiszállított kiadvany darabszáma nettó 2 millió forint
díjazás figyelembevételével: 2 100 db
Az ajáĺúat éľvényes.

Tekintettel arra, hogy az aján|atok elbírálásának szempontjaként a legmagasabb darabszám
elve éľvényesült az eljarás soľán, javasoljuk a CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft. (1067

Budapest, Eötvös u. 9lA ép. 20.) nyeľtessé nyilvánításźú. Ajaĺiata alapjrĺn a kiadvány
sokszorosít ásár a v ti|a|t dar abszáma 7 5 1 I db.

il. A beterjesztés indoka

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzat nevében e|jźrva aPtévl Zrt.
2017 . mĺĺrcius 30-an ,,Európa Belvarosa Program II- Nyomdai szo|gá|tatásbeszerzése'' targý
kozbeszerzési értékhatar:t el nem érő bęszerzésí e|játást hirdetett meg (Az aján|attete|i

felhívás az előterj es ńés |' szántmelléklete.)

A beszerzési eljárás eređményének és nyertes aján|attevőnek megál|apítása a Bízottság
hatáskörébe tartozik.

III. A diintés célja' pénzůigyi hatása

Abeszerzé'si eljaľás eredményének megáll apításaaz EUBII. pá|yźzatkeretén belül a kiadvany
a Palotanegyed helyi arculatźń, iđentitását erősítő, közĺisségformá|ő szemlélet erősítésénęk
bizto sítás źůlo z szfü sé ge s.

Az elfogadásra javaso|t đarabszttm elóá||ításához szfüségęs fedezet a 11605 cím đologi
. 

eloir ány zatán bizto sított.

El fo gadásľa j avas o lt dar ab szźlm:

CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft. (1067 Budapest, Eötvös l. 9lA ép.20.) ajánlata 7 5II
db.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabályzatárőI szőIő 3612014.

(XI.06.) <inkormányzati rendelet 7. melléklet 1.l.3. alpontja szerint aYáĺosgazdálkodási és

Pénzligyi Bizottság dönt beszeľzési ügyekben az eredmény megállapításárőI.

MindezekaIapjankéremazalábbihatfu ozati javaslatelfogadását
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Ha.rÁnoza.rl JAVASLAT

/2OI1(Iv.26.) számuYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági \latáĺ:ozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

,I. az ,,Euľópa Belvĺĺľosa Program II. Nyomdai szo|gá|tatźts beszerzése'' tárgyu
kozbeszeruési értékhatárt el nem érő beszerzési elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2017. április 26.

f. a beszerzési eljáľásban érvényes és legmagasabb darabszámű ajánJatot a CREW
Nyomdaipan Szo|gáItató Kft. (1067 Budapest, Eotvös u.9lA ép.20.) tett, ezétt a Kft. a
nyertes ajánIattevő

Elfogadott ajźnlat:7 5II đb

Felelős: Polgármesteľ
. Hatĺáridő: f0I7 . ápnlís 26.

3 . ahatćrozat 2. poĺnja alapjanfelkéri a polgiĺľmesteľt a megľendelé s alźńrźsfua.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 20|7 ' május 3.

A döntés végrehajtásźÍvégző szewezeti egység: Rév8 Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az eIotetjesztés előkészítőjének javas|ata a
ko zzététe| mó dj ĺáľa : honlap on

Budapest, 2017. április 20.

Annus Viktor
vez&igazgatő

KÉszÍrBrrp: REV8 Znľ.
LpÍRľĺ.: TóľHAonrpxx
PÉľzÜcyl r.popzpľpľ lcÉxypl /Nplvĺ lcÉľyEl, IGAZoLÁS:

JoGIKoNTRow. ĺĺl k'
EI-lpNoRlzľp:, ,^ a,/ĺ'ĽlfuVz-lut - Uv- Dn.lr,ĺĚszÁnERĺKÁ ,/
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AJÁľuąľrÉľEL| FELH ĺVAs

a

a ,,TÉR_KÖL ,,A', - Európa Belvárosa Program II.,, címťi projekthez kapcsolódó

oNyomdai szolgáltatás beszerzése'' tárgyú, közbeszerzési értékhatárt et nem érő
beszezési etjárásban

Budapest Főváros Vll|. kerĺjlet Józsefvárosi önkormányzat közbeszezési értékhatárt et
nem érő beszerzési etjárást hirdet meg, amelyben ajántattevőként fetkéri Önt, illetve az
on áttat képviselt szervezetet:

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Budapest Főváros V|l|. kerütet Józsefvárosi

onkormányzat

Rév8 Zrt.lGpcsolattartó cég:

Kapcsolattartó képviselője: Tóth Adńenn

Kapcsolattartó címe: ĺ082 Budapest' Baross utca 63-67.

Kapcsolattartó e.mail címe: toth.adrienn@rev8.hu

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 459 2251

2. Az ajánĺatkérő áltat a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés atapján a józsefvárosi ,,Európa Belvárosa Program l|.'' keretein bel'üt,
nyomdakész kiadvány nyomdai etőáttítása és helysínre száttítás u, z,o mittió ĺorĺnt * Áĺá
keretösszeg figyetembe vételével, az atábbiak szeńnt:

Ajántatkérő elfogad minden, fenti paraméterekkel megegyező mÍÍszaki tartalmú ajánlatot
is.

3. Äszerződésidőtartama,teljesítésihatárĺdő:

A szerződés megkcitését<ít számított í 5 nap. l

4, A teljesítés helye:

í082 Budapest, Baross utca ó3.67., Polgármesteń Hivatat

Mér,et: íó5x235 mm
ľerjedelem: í 52+{ 9[6ą1

Hozott anyag: CMYK composit pdf. fájt, 1: ĺ méret, 300 dpi, kifutóva|' 1ł:ś mm),
vágójetekket

Borító: 4 oldat 4+4 szín, Fényes műnyomó 250 g

Belív: ĺ 52 otdat 4+4 szín, Cyctus Print ĺ í 5 g

Kötészet: méretre vágva, ragasztókötve, B1-B4 matt fótiáaĺa

Szátlítási cím í082 Budapest, Baross utca 63.ó7., Polgármesteń Hivatat



5' Azajánlatkérőpénzügyi ettenszolgáltatásánakfe|tétele:

Ajántatkércí etőteget nem fizet.

Ajántattevő a tetjesítésigazol.ás atapján egy végszámta benyújtására jogosutt. Ajántattevő
számtáját a te[jesítésigazo|'ás kiáttítását követően áttíthatja ki. A benyújtott száml'a
eltenértékének kiegyenlítésére 30 napos fizetési határidőt kett az Aiántatkérőnek
biztosítani.

Ajántatkércĺ a tetjesítésigazotást a tetjesítést követő 5 napon betijt áttítja ki. A
teljesítésigazo[ás a szám[a etvál.aszthatatlan része.

Ha a megajánlott darabszám számokkat megadott összegě és a betűve|' |'eírt összege között
eltérés van, akkor a betűvet kiírt összeget tekinti az Aján|'atkérő érvényesnek.

Ajántatkérő nyilatkozik, hogy a fethívás tárgyát képező kiadvány önkorńányzat áttat,
alapfeladata körében kiadott kiadvány, ezért nem termékdíj kötetes.

6. Aszerződéstbiztosítómel|ékktjtelezettségek:

Késedetmi ktjtbér ío.o0o forint/naptárĺ nap, a kötbér maximuma 2oo.ooo.- Ft. A kötbér
maximumának elérésekor Megrendel'ő jogosutt a szerződéstőt etáttnĺ.

Meghiúsulási ktjtbér: A nyertes ajántattevő meghiúsutási kcitbér megfizetésére köteles, ha
otyan okbó[, amelyért feletős a szerződés tetjesítése meghiúsut. A meghiúsutási kcjtbér
mértéke 50.000.- Ft.

7. Kizáró okok, alkalmassági kłĺvetelmények:

Kizárő okok:

Ajánlattevő kizárásra kerÜ[, amennyiben az atábbi 'kizáró okok bármel'yike vete szemben
fenná[[:

Az etjárásban nem tehet ajánl.attevő, részvételre jelentkező, atváttatkozó, és nem vehet
részt a[kaImasság igazol'ásában olyan gazdasági szerep[ő, aki

a) az a|'ábbj bűncsetekmények va|'ametyikét etkövette, és a bűncselekmény etkövetése az
e[mú[t öt . évben jogerős bírósági íté|'etben megáttapítást nyert, amíg a büntetett
etőélethez fijződő hátrányok ató|' nem mentesÜ[t:

aol a BĹintető Törvényktinyvrőt szolő 1978. évi |V. törvény (a továbbiakban: 1978. évi |V.
törvény), iltetve a Bllntető Törvénykönyvrőt szótó 7:O1f. évi C. törvény (a továbbiäkban:
Btk.) szerinti bűnszeryezetben részvétel, jdeértve a bűncsetekmény bűnszervezetben
történő elkovetését is;

ab) az 1978. évĺ |V. törvény szerinti vesztegetés, befolyássat Üzérkedés, befot.yás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsotatokban, befol'yás vásártása nemzetközi kapcsotatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, ittetve a Btk. XXV|l. fejezetében meghatározott korrupcĺós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtten kezetés vagy hanyag kezetés;

ac) az 1978. évi |V. törvény szerinti köttségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk' szerinti köttségvetési csatás;

ad) az 1978. évi |V. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamĺnt ehhez
kapcsolódó felbujtás, bŕínsegéty vagy kísértet;

ae) az 1978. évi lV. törvény, iltetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása :

iryr L
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af) az 1978. évi |V. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, vatamint a Btk'
szerĺnti kényszermunka;

ag) az 1978' évi |V. torvény, illetve a Btk. szerĺnti Versenyt kortátozó megáttapodás
közbeszerzési és koncesszjós etjárásban;

ah) a gazdaság.i szereplő szemétyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hason|'ó
bűncseIekmény;

b) egy évnét régebben tejárt adó., vámfizetésj vagy társada[ombiztosítási járutékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetlegás kamatot és
bírságot az ajántat vagy részvéteti jetentkezés benyújtásának ĺdőpontjáig megfĺzette vagy
ezek megfizetésére halasztást kapott;

c/ végelszámolás atatt átt, vonatkozásában csődetjárás etrendetésérőt szótó bírósági végzést
közzétettek, az e[tene indított fetszámol'ási etjárást jogerősen e|'rendették, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasontó etjárás van folyamatbán, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét fetftjggesztette vagy akinek tevékenységét fetfÜggesztették;
e,) gazdasági, illetve szakmai tevékenységévet kapcsolątban bűncselekmény etkövetése az
etmúlt három éven betijtjogerős bírósági íté|.etben megáttapítást nyert;

f) esetében az ajántatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott etjárásban megkísérettejogtalanul befotyáśotni az aján|'atkérő dcĺntéshozatati fotyamatát, Vagy olyan bizalmas
információt kísére|'t megszerezni, amely jogtatan etőnyt biztosítana száńára- a beszerzési
eljárásban, vagy korábbi beszerzési e|'járásbół ebbőt az okbót kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem kerütt sor az érintett beszerzési el'járás tezárutásátót
számított három évig;

g) tekintetében a ktjr,etkező fettéte|.ek vatamelyike megvalósul:

ga) nem az Európai Unĺó, az Európai Gazdasági Térség Vagy a Gazdasági EgyÜttműködési ésFejIesztési Szervezet tagáttamában, a Kereskedetmi Vitágszerňzeĺ közbeszerzési
megát|'apodásban részes áttamban vagy az EUMsz 198. cikkében említett tengerentúli
országok és terÜletek bármetyĺkében vagy nem olyan áttamban rendelkezik adóittetőséggel,
ame[lyeI Magyarországnak kettős adózás etkerÜtésérő|' szótó egyezménye Van' Vagy
ame[lye[ az Európai Uniónak kétotdatú megá|'|'apodása van a közbeszězés terén,
gb) otyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, ame|'y a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzésérőt és megakadátyozásárót sző|őfOO7. évi CXXXV|. törvJny 3:í;'
pont ra).rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényteges tutajdonosát nem képes megnevezni,
vagy

gc) a gazdasági szereptőben közvetetten vagy közvettenÜt több, mint 25%-os tu|.ajdoni
résszel Vagy szavazati jogga|. rendelkezik otyan jogi szeméty vagy szemétyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kbl alpont szerinti fettéte|' feńnátĺ;
Í/ harmadik országbel'i áttampotgár Magyarországon engedétyhez kŕjtcitt fogtalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság ál'tat a munkaÜgyĺ ettenőrzésrőt szótó 1996. évi l-xxv. törvény
7/A' S.a atapján két évnét nem régebben jogerőre emetkedett közĺgazgatási - vagy annak
íetÜtvizsgátata esetén bírósági . határozatban megáttapított és a łđzponti kottségvetésbe
történő befĺzetésre kötetezésset vagy az idegenrendészetĺ hatóság átta|' a harmadik
országbe[i áltampotgárok beutazásárót és tartózkodásáró|' szótó törvény szerinti
kcjzrendvédel.rni bírsággat sújtott jogszabá|'ysértést követett et.



lgazolás módja: az ajánlattételi fethívás 2. sz. melléklete szeńnti nyilatkozat atáírásával'.

8. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypóttás l'ehetóségét tetjes körűen biztosítja.

í B. Ajánlattételi határidő: fo17. április 10. (hétfő) 1 ĺ.o0 óra
Az ajántatoknak ezen határidőig az al'ábbi címen rendelkezésre kell átlnia, a kézbesítésbőt
szár maző bármi nemű késed etém az aj án tattevő fete tőssége.

14. Az ajánĺat személyes vagy postai benyújtásának címe:

Budapest Főváros Vlll. kerĺitet Józsefvárosi tnkormányzat, ĺ082 Budapest, Baross u. ó3-

í 5. Az ajánlat elektronikus benyújtasának címe:

Ajánlattevő ajántatát elektronikus úton is benyújthatja, digitatizátt (pdf.) formátumban a
toth-adrienn@rev8.hu e.mail címre, a í3. pont szerinti hatáńdőĺg.

1ó. Az ajántattétel nyelve: magyar

17. Az ajánĺatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Budapest Főváros Vl'|I. kerÜlet Józsefvárosi Önkormányzat, 1o8z Budapest, Baross u. ó3.
67., Rév8 zrt. ll|. emelet 304. irodahetyiség.

Bontás időpontja: 2017, április 10. (hétfő) ĺ í.00 óra
A szerződéskĺités tervezett időpontja: az etjárás eredményét megáttapító
Városgazdátkodási és Pénzügý Bizottság döntését követően azonnal.

ĺ8. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosuttak:

Az ajántatkérő a beszerzési etjárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők etjáró képvisetőinek
jetentétét biztosítja.

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama!
' Aaajántattéteti határidő tejártátót számított 30 nap.

20. Az e|járásban lehet.e tárgyalni, VôgY a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkiit
bírálják eL

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokát az Ajántatkérő tárgyatás nétküt bírátja et.

21. Az ajánlatok elbírálásának szempontja

A beérkezett érvényes ajánlatok a megajánlott darabszámok alapján kerÜlnek
elbírálásra (a legnagyobb darabszám a legkedvezőbb ajánlat).

21. A dokumentáđó rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési
helye és pénzĺigyi feltételei:

Ajántatkérő tárgý beszerzési el'járásban kĹitön dokumentációt nem készít. A fethívás és
annak mettékletei etektronikus úton kerÜt kikÜtdésre, 1Énzügý tetjesítést nem igényet.

z?. EEľéb információk:

Az ajántat kitöttött és atáírt felotvasótapbót (í. s', meltéktet) és atáírt nyilatkozatbot (2.
számú mettéklet) átl.



Az ajántatok tjsszeátl'ításáva|' és benyújtásávat kapcsolatban felmerÜlt összes köttség az
ajántattevőt terheti.

f3. Aján|attételi felhívás megküldésének és a www.iozsefvaros.hu oldalon a
megjelenés időpontja fO17 . március 30.

Budapest, f017. márcíus 17.



1. számú mellékl'et

IKeltezés]

Felolvasólap

az ,,Eurőpa Belvórosd Program lI.,, címü projekthez kapcsolódó

,,,,Nyomdaí szolgáItatős beszerzési,,

tárgyú, közbeszezési értékhatárt el. nem érő beszezési el'járásban

[cégszerű atáírás]

6

A]antattevö

Aj ántattevĺi székhelye:

Ajántattevő adószáma:

Kijetd'lt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattarto elérhetősége
(telefon, fax, e-mail):

Az ajanlattevci ättat etőáttĺtott és
kiszáltított kiadvány darabszáma
nettó 2 mittió forint díjazás
figyelembe vétetével (db):

ć
Wąą



2. számú mellékl'et

NYILATKOZAT

a ,,TÉR_KöZ ,,A,, . Európa Belvárosa Program lI.,, című projekthez kapcsolódó

,,Nyomdai szolgáltatás beszerzése'' tárgyú, közbeszerzési értékhatárt et nem érő
beszeĺzési etjárásban

;;ää;äi/ö;",äl?tl*:"JLľľ;:1l[:Tľ",ľoľo;..JT:ř""ĺ,T.1xT*, jénvise.t
Az etjárásban nem lehet ajánlattevő, részvétetre jelentkező, a|'vá|'l.a|'kozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában otyan gazdasági szereptő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
e|'múlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megáttapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fíjződő hátrányok alót nem mentesült:
oa) a Büntető Törvénykönyvrőt szőLő 1978. éVi !V. törvény (a továbbiakban: í978. éVi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvrőt szótó 2a12. évI C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideérwe a bűncsetekmény bűnszervezetben
történő etktivetését is;
ab) az í978. évi lV. törvény szerinti vesztegetés, befol,yássat üzerkedés, befolyás vásártása,
ve-sztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásártása nemzetköá kapcsotatokban,
hűtten kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVll. fejezetében meghatárońtt korrupcióś
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen keze[és vagy hanyag kezetés;
9c) az 1978. évi lV. töruény szerÍnti k<ittségvetési csalás, európai közösségek pénzĹigyĺ
érdekeĺnek megsértése, illetve a Btk. szerinti köttségvetési csatásj
ad) az 1978. éY| |V. törvény, illetve a Btk. szeńnti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó fetbujtás, bűnsegéty vagy kísérlet;
ae) az 1978. év| lV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrońzmus fi nanszírozása;
af) az 1978. évi lV. törvény, itletve a Btk. szeńnti emberkereskedelem, vatamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. év:. lV. törvény, illetve a Btk. szeńnti versenyt kortátozó megáttapodás
közbeszerzési és koncessziós etjárásban;
ah.) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban fetsorottakhoz hasonló
bĹĺncsetekmény;

?). "?v 
évnél 1égebben lejárt adó., vámfizetési vagy társadalombiztosítási járutékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tártozását és az eseilegás kamatot és
bírsiágot az ajánlat vagy részvételi jetentkezés benyújtásának időpontjáig ńegfizette vagy
ezek megfĺzetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődetjárás etrendetésérőt szótó bírósági végzést
közzétettek, az e-llene indított felszámolásĺ etjárást jogerősen etrendették, vágy 

-ha 
a

gazdasági szereplő.személyes joga szerinti hasonló eijárás van folyamatbán, řágy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét ĺetfüggesztette vagy akinek tevékenységét fetftiggesztették;
e) gazdaságĺ, illetve szakmai tevékenységével' kapcsotatban bűncsetekmény etkövetése az
etmúlt három éven betüt jogerős bírósági ítétetbeń megáttapítást nyert;
f) esetébe! az ajántatkérő bizonyítanĺ tudja, hogy az adott etjárásban megkísére|.te
jogtalanul befotyásotni az ajánlatkérő döntéshozatali fotyamatát,- uugy olyan bizal'mas
ĺnformációt kísérelt megszerezni, amety jogtalan előnyt biztosítana száńára a beszerzési
eljárásban, vagy korábbi beszerzési etjárásbót ebbői az okbót kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvostatra nem kerijlt sor az éńntett 'beszerzési 

etjárás tezárutásátót
számított három évig;

ĺ,ďTĺll
. tá\-



g) tekintetében a következő fettételek valametyĺke megvatósu[:
gol nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség łagy a Gazdasági Együttműködésj és
Fejtesztési Szervezet tagá[tamában, a Kereskedetmi Világszervezet kĺizbeszerzési
megál|'apodásban részes államban Vagy az EUMSZ 198' cikkében említett tengerentúl'i
országok és terÜletek bármetyikében vagy nem olyan átl'amban rendelkezik adóitteřőségget,
amellyeI Magyarországnak kettős adózás etkerÜtésérőt szótó egyezménye Van, Ýágv
ame[[ye[ az Európai Uniónak kétotdatú megáttapodása van a közbeszerzés terén,
gb) otyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzésérőt és megakadátyozásáról' sző|ő?OO7. évi CXXXVI. ttirvény r' s r)
pont rol-rb,) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tutajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
gc) a gaddasági szerep|'őben kcizvetetten vagy közvet|'enÜl' több, Ęint f\%-os tutajdoni
résszel Vagy szavazati joggal rende|'kezik o|'yan jogi szeméty vagy személyes joga szerint
jogképes szeryezet, amelyńek tekintetében a kb) alpont szerinti ĺéltétet fennátĺ;
i,) harmadĺk országbeti állampolgár Magyarországon engedétyhez kötött fogta|.koztatása
esetén a munkaÜgyi hatóság áttat a munkaügyi ettenőrzésrőt szótó 1996. évi lÝxv. törvény
7 / A, S-a atapján két évnét nem régebben jogercĺre emetkedett közigazgatásĺ - vagy annaŔ
fetÜtvizsgálata esetén bírósági . határozatban megáttapított és a központi köttségvetésbe
történő beíizetésre kötetezésset vagy az idegenrendészeti hatóság áttat a hlrmadjk
országbeli áttampotgárok beutazásárót és tartózkodásáró|' szőLó törvénv szerinti
kĺjzrendvédelmi bírsággat sújtott jogszabátysértést ktjvetett el'.

IKeltezés]

Icégszerű atáírás]

"{ĺ4:



,l. számú metléklet

Budapest, f017.04.03.

Fe[olvasólap

az ,,Európa BeL:uarosa ProgramIl.', címťi projekthez kapcsolódó

,,,,Nyomd ai szolgó{.tatős beszerzése,,

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt et nem éró beszerzési eljárásban

J..o. .^.0Łĺ!(o*ľ-

vezéńgazgató

1V
ł,ť

Ajánlattevtĺ neve: Belvárosi Nyomda Zrt.

Ajántattevő székhe|'ye: ,ĺ089 Budapest, Visi lmre utca 12.

Aján[attevő adószáma: 23954463.2.42

l(ijetött kąpcsolattanó: Tüdősn'é Jaku bi k'Ani kó

Ki je !ött kapcsot altartó e lérhettísége
(telefon, fax, e.mail):

a670 3q:a 79,37
nyomda@betvarosi nyomdazrt. hu

Az a'jánląttevő által előállĺtott es
ktszál tított ki adván'y darabszáma
net.tó 2 rnittió fońnt díjazás
fi gyetembe vét.elévet {db) :

ó000 db
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1. számú mettéktet
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Budapest, 7017. ápnLis 7 .
' 16./ Bfirlp€śŁ EÜbiŁ utE $

Crewfl FÍ 2' 
-. Ádoc.:1t?978*242űł*.'.,y1ł7 1

Felolvasólap

az ,,Eurőpa Belvárosa Program It.,i cÍmü projekthez kapcsotódó

, 
'',,Nyomdai 

szolgáItatas beszerzése',

tárgyú, közbeszezési értékhatárt el' nem érő beszezési etjárásbán

I

I

r-J
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ruäű.;iäil;j.

Ajánlattevő neve: Crew Nyomdaipari Szol'gáttató Kft'

Aj ántattevő székhelye: 1067 Budapest, Eötvtis utca 9 A ép. 20.

Ajántattevő adószáma: 11797898-f-4f

Íijetolt tapcso[attartó: Kesjár Mária

Ki j etött kapcsolattartó etérhetĺísége
(tetefon, fax, e-mait):

Tet: 401 -3042, Fax: 401-3046
e-mai[: m. kesjar@crewprint. hu, crew@crewprint. hu

Az aján|'attevő áttal előáttĺtott és
kiszát|'ított ki advány daŕabszáma
nettó 2 mitlió forint díjazás
figyetembe vétetévet (db):

7 511 db

- L- ' rlu 4r



í. számú meltéklet

Felolvasólap

az,,Európa Be|váĺosa Program lÍ.', cím(i.projekťhez kapcsolódó
' ,,Nýomdai.szolgáItatas beszerzése,,

tárgyu, kĺlzbeszerzési értékhatárt e[ nern érő beszerzési etjárásban

Bud]a-Dést, 2017. áprĺ'tĺs 6.

^--r"**t-=...-tan!;ttv'

ĺ, l

[ľ

Ajánl.attevĺĺ neve: coldb,ox Nyqmdaĺpéri Bt.

Ajánl'attevő székhe[ye:
1083 Bp., Práter u. f9ĺB

Ajántattevő .ądószáma:
7854?:803f 42

Kijettĺtt kapcsÔlattarto: Varga Györgyné

l$jetritt (apcso[attarto etérhétosege
(teleíon, fax, e-mait); /1/ 21:6 6;6Ą9 ;. /30/ 9548588

Az :ajá'nlattev'ő ál.tal etĺĺáttĺtott és
kiszátlítot.t kiadvany darabsz{ma
nettó 2 mĺttió torint díjazás
fłgyelembe vétetévet (db,):

3..1.00 pétdány



Címzett:

Név:

Telefon:

Tárgy:

5Urgos

Tóth Adrĺenn

Nyomda i szq!gá|tatás pes4erzése

Tájékoztatás Vé|eményt kér Vá|aszt vár.' *. TovábbkÜ|désre

64479/0 Könyv

Méret:1.65x235 mm

Terjedelem: 152+4oldal

Pé|dányszám: 3 000 p|d

Hozott anyag: PDF composit File (nyomdai)

Nyomás:

Borító:4 o|dal 4+4 szín

Be|ív: 152 o|da| 4+4 szín

Anyag:

Borító: Műnyomó fényes 250 g

Be|ív: Cyclus prĺnt 115 g

Kötészet: Ragasztókötés, borítón matt fó|ĺa

Ar: 660.- Ftlpld + Árł
Késztermék nettó sú|ya: L 253,98 kg

Az ajánIatunk nem tarĽaImazza az eset|eges kornyezetvédeImitermékdíj kö|tségét.

Rek|ámhordoző papír esetén: 85 Ft/kg+Áfa, csomago|ószer esetén: 1.9 Ft/kg+ÁFA, irodai papír

esetén 1.9 Ftlkg+Áfa

Ajánlatunk kedvező e|bírá|ása esetén várjuk megrendelésüket. Áraink 30 napig érvényesek, a

pa pírá rvá |tozás m iatt á ra i n k módósításá na k jogát fen nta rtj u k'

fuą,



1. számú meltékt.et

2017-04-03

Fe[olvasó[ap

az ,,Európa Belvárosa Program Il.'' címĹj projekthez kapcsolódó

,,,,Nyomdai szolga ltatás beszerzése''

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt et nem érő beszerzési e|'járásban

iLt!il
1l.{ľ-$:.. ':Y.íi
i;ä**łi.äiäiiä'l

Kreatfu Spľinter Nyoméa.hu *ffiä

T;:S;x'::ľ.ľ;Tľ',kffiłg. 1195'8p.. AdY Eľ:.

Ajánlattevő neve:
Kľeatív Spľinteľ Nyomda.hu Kft

Ajánlattevő székhelye: Budapest Ađy Endľe Ůt 176
I 195

Ajánl.attevő adószáma:
24s47s45-2-43

Kĺj etc!tt kapcsotattarto:
Juhász Péter

Kijel'ött kapcsolattartó elérhetősége
(tetefon, fax, e-mai[): 06704505929

Az aján|.attevtĺ által etőát|'Ított és
kiszáttított kiadvány darabszáma
nettó 2 mittió forint díjazás
figyelembe vétetévet (db):

2100db
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1. számú meltékl'et

Budapest, 2017.03.31

Fe1olvasólap

az ,,Európa Belvórosa Program ll.,, cím(j projekthez kapcsolidó

,,,, Nyomd ai szolgá ltató s besze rzé se,,

tárgyú, közbeszezési értékhatárt et nem érő beszerzési etjárásban

Ajánlattevő neve:
Vareg Hungary Kft.

AJantattevo székhel'ye: I1'I1 Budapest, Kondorosí rit 2 / a.
Ajántattevő adószáma: 13625139'2-43

Kijetött kapcsolattartó:
Egyed Márton

Kijetött kapcsolattartó etérhetősége
(tetefon, fax, e-mai[): marton. eqved@vareq. hu , +3670-709-5181

Az ajántattevcĺ á[ta[ előáttított és
kiszá|,tított kiadvány darabszáma
nettó 2 mittió forint díjazás
figyetembe vétetévet (db):

6800 db



1. számú melléktet

Budapest, f017.04.11.

Felolvasólap

az ,,Európa Belvárosa Frogram lI,,, címŰ projekthez kapcsolódó

,,,,Nyomdai szolgáItatós beszerzése''

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt et nem érő beszerzési eljárásban

.....'Lorencz János
cégvezető...
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Ajánlattevő neve: WOLFPRESS NYOMDAIPARI ES SZOLGALTATO
KFT.

Ajántattevő székhelye:
1171 BP., BARACSKA U. 17 .

Ajántattevcí adószáma: 1f744453-2-42

Kij etött kapcsolattarto: LoRENCZ JÁNos

Kijetcitt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, fax, e-mait):

06- 1 - 429 -907 0; 06-20-939 - 1 057,
wotf@wotfpress. hu;
wotfpress2Ol 0@qmait. com

Az ajánlattevő által etőát|'ĺtott és
kiszál'lított kiadvány darabszáma
nettó 2 mittió forint díjazás
figyelembe vétetévet (db):

4700 pétdány
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