
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

/OE I  sz. napirend Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  december  03-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat az „önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla be-
szerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megálla-
pítására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Dékány Szilvia 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: ajánlattételi felhívás, felolvasólapok, 

vállalkozási keretszerződés 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  46/2017.  (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében fedezetet biztosított 
a kerületben elhelyezkedő társasházakba kihelyezendő önkormányzati, közérdekű adatokat 
tartalmazó információs táblák beszerzésére. 

A  kerületben található társasházak száma nagyságrendileg  1200-1250,  amely alapján a 
Gazdálkodási Ügyosztály az „önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla 
beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatására irányuló 
ajánlattételi felhívást állított össze legalább  1200,  legfeljebb  2400  db tábla beszerzésére — 
legyártására és szállítására - vonatkozóan, számításba véve a legyártást követően a táblán szereplő 
adatokban esetlegesen bekövetkező változások okán szükségessé váló táblacserék lehetőségét is. 
Ezen okból kifolyólag az ajánlattételi felhívás vállalkozási keretszerződés megkötését tartalmazza, 
24  hónapos határozott időtartamra. 

Az ajánlattételi felhívás  2018.  november  08.  napján megküldésre került az ajánlattételre felkért 
szervezeteknek, valamint megjelentetésre került a www.jozsefvaros.hu honlapon is. 

Az ajánlattételre felkért szervezetek: 

Gatier Hungary Reklám 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató  KR 

1163 Budapest Sárgarózsa  u. IA gatierhungary@gmail.com 

 

AFV Tábla Kereske- 
delmi Kft. 

1102 Budapest 
Halom  u. 14. 2. 
lh. I.  em. 7. 

tar.i anosetabla.hu 

 

Visus Grafika Kereske- 
delmi és Szolgáltató Kft. 

1083 Budapest 
Práter  u. 65. I. 
em. 10. 

visus@visus.hu 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2018.  november  16.  napja  9  óra volt. 

Az ajánlattételi határidőig az alábbi két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: 

1.  Gatier Hungary Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  1163 Budapest, 
Sárgarózsa  u. 1/a.;  cégjegyzékszám:  01 09723783;  adószám:  13210223-2-42), 



2.  AFV Tábla Kereskedelmi Kft. (székhely:  1102 Budapest,  Halom utca  14. 2.  lház. I.  em. 
7.;  cégjegyzékszám:01  09 998536;  adószám:  23903289-2-42). 

A  Hivatal a benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg. 

Mindkét ajánlat tekintetében hiánypótlás volt szükséges. 

A  Gatier Hungary Reklám Kft. ajánlata nem tartalmazta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
minimumkövetelményeként előírt számlavezető pénzintézet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
az Ajánlattevő bármely számláján  2016.  január  1.  napja után  60  napot meghaladó sorban álló tétel 
nem mutatkozott. 

Az AFV Tábla Kft. ajánlata nem tartalmazta megfelelő részletességgel a műszaki-szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeként előírt referenciát, illetve az előző két év legjelentősebb 
információs tábla legyártására vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt tartalmi követelmények szerint. 

Ajánlattevők a megjelölt hiányosságokat a megadott határidőn belül pótolták. 

Az érvényes ajánlatot adó Gatier Hungary Reklám Kft. ajánlati ára nettó  1.305,-  Ft/db, azaz bruttó 
1.657,-  Ft/db. 

A  szintén érvényes ajánlatot adó AFV Tábla Kft. ajánlati ára nettó  2.390,-  Ft/db, azaz bruttó 
3.035,-  Ft/db. 

A  Gatier Hungary Kft. ajánlatában olyan összeget adott meg, amelyből a maximális  2400  db 
tábla, a megjelölt becsült bruttó  4.000.000 Ft  keretösszegben legyártható. Az AFV Tábla Kft. 
ajánlata alapján a becsült bruttó pénzügyi értékhatáron belül nagyságrendileg  1300  db tábla 
legyártására lenne lehetőség. 

Az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak és az elvárt műszaki 
követelményeknek.  A  legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a szállítási költséget is 
magában foglalja, és a becsült pénzügyi értékhatár alatt marad  2400  db táblára számítva is. 

A  fentiek alapján javasolom az „önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla 
beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás érvényesnek és 
eredményesnek minősítését, továbbá a Gatier Hungary Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
t, mint érvényes pályázatot benyújtó ajánlattevőt a pályázat nyertesének nyilvánítani, valamint 
javasolom az információs táblák beszerzésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötését. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság 
jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a „önkormányzati, 
közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla beszerzése" tárgyú pályázat eredményességének 
megállapítása. 

A  nyertes pályázó ajánlati ára szerint az információs táblák díja  1.305,-  Ft/db +  27%  Áfa = bruttó 
1.657,-  Ft/db;  2400  db táblára számolva összesen nettó  3.132.000,- Ft,  azaz bruttó  3.977.640 Ft. A 
pénzügyi fedezet a  11502  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1.3  pontján alapul, amely szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati 
szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA DR. DÉKÁNY SZILVIA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: ic  rot 
JOGI KONTROLL: (14.--tUo 
ELLENŐRIZTE: 

pej ra V _ 

DR. MESZAR ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETDRJESZtÉSRi ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

 

DANADA-RIMÁN EDINA 

JEGYZŐ 

Sceis G 
AVÁRoscaznincoriÁsts 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  az „önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla beszerzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  03. 

2. a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének Gatier Hungary Reklám 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:  1163 Budapest,  Sárgarózsa  u.  l/a.; cégjegyzék-
szám:  01 09723783;  adószám:13210223-2-42), ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajánla-
ti ár:  1.305,-  Ft/db +  27%  Áfa = bruttó  1.657,-  Ft/db. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  03. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti vállalkozási keretszerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2018.  november  27. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„önkormányzati, közérdeka adatokat tartalmazó információs tábla beszerzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatást el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros  Viii.  kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve Társaságát: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS  VDT  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel: 06-1-459- 2567 
E-mail.  gazdallcodas(diozsefvaros.hu 

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Vállalkozási szerződés alapján legalább  1200  db, legfeljebb  2400  db, a  Budapest VILE.  kerületi 
társasházak részére egységes önkormányzati, illetve közérdekű adatokat tartalmazó 
Információs tábla legyártása. 
A  műszaki leírást az ajánlattételi felhívás melléklete tartahnn7za részletesen. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az információs táblán szerepeltetni 
kívánt adatokat az ajánlattevő részére a vállalkozási szerződés aláírásakor,  excel  táblázat 
formájában rendelkezésre bocsátja. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: 
A  vállalkozási szerződés határozott időtartamú keretszerződés, a teljesítés határideje a 
szerződéskötéstől számított, a keretösszeg fiiggvényében legfeljebb  24  hónap, amely magában 
foglalja az információs táblák elkészítését és szállítását az ajánlatkérő eseti, egyszerre 
legfeljebb  300  db információs tábla legyártására  es  szállítására irányuló megrendelése alapján, 
15  napos határidővel.  A  rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó  4.000.000 Ft. 

4. A  teljesítés helye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Gazdálkodási Ügyosztály III emelet  315.  sz. helyiség,  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

5. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér megrendelésenként a nettó szerződés ár  0,5  %-a naponta, meghiúsulási 
kötbér a bruttó szerződés  är 20  %-a, a vállalkozási szerződésben meghatározott rendelkezések 
szerint. 

Késedelmi kötbér:  A  szerződés ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén az 
ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult 
az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani. 

Meghiúsulási kötbér:  A  szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező 
meghiúsulása esetén az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
Amennyiben olyan okból, amiért Ajánlattevő felelős, a szerződés teljesedésbe menése 
meghiúsul, köteles Ajánlatkérő felé a meghiúsulással érintett megrendelésekre nettó 
vállalkozói díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 
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6. Az  ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő megrendelésenként  1  574m1a benyújtására 
jogosult, amelyet Ajánlatkérő  a  teljesítésigazolást követő  15  napon belül átutalással egyenlíti 
ki. 

Az  ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerződéskötés 
valutanerne  is  csak magyar forint lehet. 

Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege  es a  betűvel leírt összege között eltérés  van, 
akkor  a  betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az  ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában 
is  semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A  netto  árat úgy kell megadni, hogy azok tartalrnananak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától  es  forrásától, pl.  yam,  különböző díjak  es  illetékek, stb. 

Minden  áradatot úgy kell megadni, hogy  a  nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az 
ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint  a  brutto  ár. 

Az  ajánlati Úrnak tartalmaznia kell  a  teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
es  hasznot  is. 

Az  ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat  a  költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet,  a  hibák kijavításához 
szükséges költségeket  is. 

Az  ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét 

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány elve szerint bírálja el. 

10. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 

Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, is nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplö, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978,  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab) az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
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ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása 
af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felffiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
fa) a ham is adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
MI6  igazolások tartalmának nem felel meg; 
g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizártak, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
ii)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén  new  jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll, 
0  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A,  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
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esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi birsaggal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozat aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevők pénziini-aazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok is 
a megkövetelt igazolási mód: 
P.1  Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő köteles csatolni valamennyi 
cégkivonatában szereplő számlavezető pénzintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző  30  napnál nem régebbi) a nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 
- mióta vezeti a bankszámlát, 
- számláján  2016.  január  1.  napját követően volt-e  60  napot meghaladó időtartamú sorban 
állás. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságinak minimumkövetelménye(1): 
P.1  Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik a cégkivonatában szereplő 
számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján  2016.  január 
I. után  60  napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságinak megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt Igazolási mód: 
M.1  Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő köteles csatolni az előző két év 
legjelentősebb, információs tábla legyártására vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését — 
legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével — tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
M.1  Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző  24  hónap 
összességében rendelkezzen legalább  1  db nettó  500.000,- Ft  összegű bármilyen tartalmú, 
információs tábla készítésére vonatkozó referenciával. 

11. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. 

12. Ajánlattételi határidő: 2018.  november  16. 9.00  óra 

13. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest  Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet  315.  sz. helyiség 

14. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
III. emelet  315.  sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Bontás időpontja:  2018.  november  16. 9.00  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító, Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság döntését követően azonnal. 
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16. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét biztosítja. 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  nap. 

18. A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásinak módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

19. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos,  ley  annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

20. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni. 

b) Az ajánlatot  1  eredeti  es 1  másolati példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztályára (Baross  u. 63-67. 3. em. 315.  sz). Amennyiben eltérés van az 
ajánlat „eredeti"  es  „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" példányt tekinti 
irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

„önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla"— „Felbontani tilos" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 
de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az ajánlatkérti az 
ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /13  oldalszám) is köteles 
elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az 
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell beadni, az 
eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
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az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével 
ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
cimmintájának másolata. 

0  Az ajánlatok összeállításával  es  benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

24.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a wvvw.jorsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja: 2018.  november  08. 

Budapest, 2018.  november 
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Felolvasólap 

„önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla beszerzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

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

 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összege (számmal  es  betűvel kiírva) 

nettó  Ft  + Áfa/db = bruttó Ft/db 

összesen  (1200  db) nettó  Ft  + Áfa = 
bruttó  Ft 

 

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat 

„önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben vagy általam igénybe veendő alvállalkozóval szemben 
az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben Jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt  ill,  vonatkozásában csödeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j)  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének 
(a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
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ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tanalmának nem felel meg; 

g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor 
az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
es  területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről  es  megalcadályozásáról szóló  2007.  évi C)OLXVI. törvény  3,  §  r) 
pont ra)-rb) vagy re)-rd)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hu) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Q harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható 
szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Kell: 

cégszerű aláírás 
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„önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó Információs tábla beszerzése” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Műszaki leírás 

Az információs tábla adattartalmát a jelen műszaki leírás mellékletét képező látványterv tartalmazza. 

A  hirdetőtábla jellemzői: 

2  mm vastagságú,  normal  keménységű  (0,7  gOE/cm3), habosított műanyag alapra 
közvetlen táblanyomtatás, karcolás-  es  ütésálló, 
a täbla mérete  40 cm x 60 em 
a  Lela  színes 

Az ajánlattevőnek a gyártás során olyan technológiát kell alkalmazni, amellyel biztosítható a 
hirdetőtáblán szereplő adatok cserélhetősége. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

