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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVİK
RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése:
1. 1. Ajánlatkérı:

Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft.
3700. Kazincbarcika Eszperantó u.2.

1. 2. Ajánlattevı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetıleg amely az ajánlati
felhívásra ajánlatot nyújt be; ajánlattevınek minısül a külföldi székhelyő vállalkozás
magyarországi fióktelepe is.
1. 3. Ajánlati Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen
dokumentáció, melyet az ajánlattevı 2010. 10. 11 – én. 11. 00.-óráig megvásárolt és az
ellenértéket Pénztári befizetéssel az ajánlatkérı pénztárába, vagy átutalással a Magyarországi
OTP Banknál vezetett 11734152-26971801-00000000 számú számlájára, átutalással
megfizette. A dokumentáció ára kizárólag a Kbt. 54. § (6) bekezdésében megjelölt esetekben
kerül visszatérítésre.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati felhívás V. 3.
4. 1. pont szerint.
A dokumentáció megvásárlás igazolását az ajánlathoz csatolni kell.
2. A beszerzés tárgya és mennyisége:
„Nyomdai kivitelezési szolgáltatások feladatainak ellátása”
Vállalkozási szerzıdés keretein belül a Mozaik magazin és Képes Mozaik összesen 628 000
db, kiadványok, tájékoztatók, plakát összesen 87 800 db,reklámtábla, molinó 70 db/m2,
nyomtatványok, egyéb nyomdaipari termékek 13 548 db/tömb, Számlák, felszólítások, boríték
278 700 db készítése valamint a mozaik magazin és a tájékoztatók terjesztése 61 alkalommal,
az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A nyomdai kivitelezési és terjesztési szolgáltatás részletes mennyisége:

megnevezés

Mennyiségi egység

mennyiség

mozaik magazin 24 oldalas
mozaik magazin 32 oldalas
Képes Mozaik
mozaik magazin és Képes
Mozaik összesen
I kiadványok, tájékoztatók A/4
méret 2 oldalas
II kiadványok, tájékoztatók A/4
méret 2 oldalas
A/2 plakát
A/5 tájékoztató kiadvány 4
oldalas

db
db
db

219 600
24 400
384 000

db

628 000

db

34 000

db
db

2 000
3 000

db

24 400
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A/4 tájékoztató kiadvány 4
oldalas
kiadványok, tájékoztatók,
plakát összesen
"A" típusú reklámtábla 6*3m
"B" típusú reklámtábla 3*1,5m
"C" típusú reklámtábla 420*594
mm
"D" típusú reklámtábla A/4-A/1
ig
molinó készítése (3000*2000
méretben) 5 db
reklámtábla, molinó összesen
hibabejelentı napló 1*100
oldalas A/4 formátum
munkalap 50*3pld/tömb A/4
méretben
hiba felvételi lap (idem papír)
50*2pld/tömb A/4 formátumban
Papírtasak 32x22 cm
Irattartó A/4 mérető 4 oldalas
Uszoda és jégpálya bérlet
féléves
Uszoda és jégpálya bérlet éves
Uszoda és jégpálya bérlet /10
alkalmas
Szauna bérlet /10 alkalmas
Karszalag
Öntapadós, sorszámozott
ellenırzı bélyeg(szállítólevélre
ragasztandó) 50 db/tömb
Étkezési jegy 50 jegy/tömb
névjegykártya
egyéb nyomtatványok
összesen
Távhı szolgáltatási
számla+csekk megszemélyesítve A/4
Távhı szolgáltatási számla
csekk nélküli
fizetési felszólítás+ csekkmegszemélyesítve
egyéb számla+ csekk megszemélyesítve
Gépi borítékolásra alkalmas
boríték díjhitelezett 114 x 229
mm-es
Gépi borítékolásra alkalmas
boríték 114 x 229 mm-es
A/4 formátumú papírtasak
Timpanon lógóval
Számlák, felszólítások,
boríték
mozaik újság terjesztés 25
alkalom
Képes Mozaik terjesztés
I kiadványok, tájékoztatók A/4
méret 2 oldalas terjesztése
II kiadványok, tájékoztatók A/4

db

24 400

db
db

87 800
10
10

db

10

db

10

m2

30
70

tömb

8

tömb

80

tömb
db
db

80
300
300

db
db

160
150

db
db
db

1 200
100
9 000

tömb
tömb
db

150
20
2 000
13 548

db

84 000

db

42 000

db

18 000

db

8 400

db

120 000

db

6 000

db

300
278 700

db
db

244 000
384 000

db
db

34 000
2 000
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méret 2 oldalas terjesztése
A/5 tájékoztató kiadvány 4
oldalas terjesztése
A/4 tájékoztató kiadvány 4
oldalas terjesztése
terjesztés összesen 61
alkalom

db

24 400

db

24 400

db

712 800

A szolgáltatással szemben elvárt követelmények jelen ajánlati dokumentációban részletezve.
3. Részajánlat és többváltozatú ajánlat:
Az Ajánlatkérı a részajánlat tétel lehetıséget nem biztosítja az ajánlattevık számára.
Az Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé a többváltozatú ajánlat tételét.
4. A dokumentációrendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció elızetes egyeztetés alapján, az Ajánlatkérı székhelyén rendelkezésre
bocsátásra kerül, munkanapokon 8:00 órától 15:00 óráig, ajánlattétel napján 11:00 óráig, a
dokumentáció ellenértékének átutalása és/vagy befizetése másolatának leadása ellenében. A
dokumentációrendelkezésre bocsátásáról jkv. kerül felvételre, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdés
alkalmazása esetén annak megküldésével. Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét,
hogy adószámukat, valamint a számla kiállításához szükséges valamennyi egyéb adatukat a
dokumentáció megvásárlása esetén szíveskedjenek megadni.
A postai úton történı megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelemben kérjük
megadnia: az ajánlattételi dokumentációt megvásárló cég neve és székhelye, postacíme,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, email címe. Közös ajánlattétel esetén elegendı egy dokumentáció megvásárlása.
5. Kiegészítı tájékoztatás:
Az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag
írásban nyújthatják be a részvételi határidı lejártát megelızı 10. naptári napig az Ajánlatkérı
ajánlattételi felhívásban megadott címén elektronikus vagy postai úton.
Az ajánlattevık által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítı tájékoztatást az
ajánlatkérı a Kbt.-ben meghatározott idın belül minden ajánlattevı részére, aki az
ajánlattételi dokumentációt megvásárolta kizárólag írásban eljuttatja. A továbbiakban a
kiegészítı tájékoztatás jelen részvételi dokumentáció részét képezi.
6. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:
Helye:

Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft.
3700. Kazincbarcika Eszperantó u.2.

Határideje:

2010. október 11. 11. 00 óra

Az Ajánlatkérı az ajánlatokat akkor tekinti határidıre benyújtottnak, ha az beérkezett a
megjelölt határidı lejártáig a megadott címre.
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A borítékon az alábbiaknak kell szerepelnie:
- az Ajánlatkérı neve és címe;
- „Ajánlat „
"Nyomdai szolgáltatás közbeszerzése a bontási eljárásig felbontani tilos"
7. Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározottak jogosultak.
Az ajánlatbontás helyszíne: Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. Igazgatói iroda
3700. Kazincbarcika Eszperantó u.2.

Az ajánlatbontás idıpontja: 2010. október 11. 11. 00 óra

8. Hiánypótlás:
Az ajánlatkérı a hiánypótlást teljes körben, döntésétıl függıen akár többszöri alkalommal
biztosít. Az ajánlattevık a hiánypótlással nem érintett körben is pótolhatnak hiányosságot.
Hiánypótlással kapcsolatosan a Kbt. 83 § szerint jár el.
9. Bírálati szempont:
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás.
10. Kapcsolattartás:
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggı kapcsolattartásra kizárólag írásban
kerülhet sor az Ajánlatkérıvel. Az Ajánlatkérı visszautasít minden személyes vagy nem
dokumentálható kapcsolattartási formát.
Az ajánlattevık valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérınek megküldésre kerülı
okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát „Nyomdai kivitelezési
szolgáltatások feladatainak ellátása”
11. Egyéb információk:
11. 1. Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos
sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és
3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti"
vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A
borítékon „Nyomdai kivitelezési szolgáltatások feladatainak ellátása” megjelölést kell
feltüntetni. A külsı borításon ezen és a címzésen kívül más nem szerepelhet. Az ajánlatot
olyan kötésben kell beadni, amelybıl állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.
11. 2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a), b), c)
pontjai, a 71. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
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11. 3. Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozónak,
valamint az erıforrást nyújtó szervezeteknek be kell nyújtania a képviseletre jogosult személy
aláírási címpéldányát másolatban.
11. 4. Hiánypótlás megengedett, teljeskörben biztosított a Kbt. 83 § szerint.
11. 5. Érvénytelen az ajánlat, ha hiánypótlást követıen sem felel meg az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
11. 6. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvő dokumentumok magyar fordítását is csatolni kell,
sorrendben az idegen nyelvő dokumentumot követıen. A fordítási kockázat az ajánlattevıt
terheli.
11. 7. Amennyiben az ajánlatkérı megnevezi második legkedvezıbb ajánlattevıt, az
ajánlatkérı az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 91. §. (2) bekezdés a) pontja
szerint, vagy a Kbt. 91. §. (2) bekezdés b) pontja szerint feltételek esetén a következı
legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köti meg a szerzıdést.
11. 8. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdéseken alapuló kifizetések az Art.
36/A § hatálya alá tartoznak.
11. 9. Amennyiben az ajánlattevı az ajánlatában a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat
benyújtja, úgy lehetısége van a Kbt 83. § alapján az esetleges hiányokat pótolni. Amennyiben
nem nyújtja be az igazolásokat, abban az esetben az ajánlattevınek nyilatkoznia kell a kizáró
okok fenn nem állásáról, ebben az esetben az ajánlatkérı a Kbt 96 § (3) bekezdése szerint jár
el.
12. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:
13. A nyomdaipari szolgáltatással szemben elvárt követelmények:

13. 1. A Kazincbarcikai Mozaik és Képes Mozaik címő kiadványok mőszaki
paraméterei:
13. 1. 1. Kazincbarcikai Mozaik
- 24 oldal
- A/4-es formátum
- 4+4 színnel
- 12 200 példány/megjelenés, összesen 18 megjelenés (terjesztéssel)
- Borító papírminısége:130 grammos matt mőnyomó
- Belívek papírminısége: 90 grammos matt mőnyomó
- Egyéb paraméterek: A kiadvány két helyen tőzött
- A terjesztés Kazincbarcika közigazgatási határain belül az összes lakossági
postaládába történjen
- Nyomdai munkák elvárt ideje: nyomdába adást követı 48 órán belül
- Elvárt terjesztési idı: a magazin nyomdában történı átvételét követı 48 órán belül
13. 1. 2. Kazincbarcikai Mozaik
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- 32 oldal
- A/4-es formátum
- 4+4 színnel
- 12 200 példány/megjelenés, összesen 2 megjelenés (terjesztéssel)
- Borító papírminısége:130 grammos matt mőnyomó
- Belívek papírminısége: 90 grammos matt mőnyomó
- Egyéb paraméterek: A kiadvány két helyen tőzött
- A terjesztés Kazincbarcika közigazgatási határain belül az összes lakossági
postaládába történjen
- Nyomdai munkák elvárt ideje: nyomdába adást követı 48 órán belül
- Elvárt terjesztési idı: a magazin nyomdában történı átvételét követı 48 órán belül
Egyéb jellemzık:
Tervezett megjelenés összesen: 20 alkalom (24 oldalas 18 alkalommal, 32 oldalas 2
alkalommal)
Tervezett megjelenés: kéthetente
A nem terjesztett termékeket az ajánlatkérı által megadott kazincbarcikai címre kérjük
szállítani.
A nyomdába küldött anyagok minden esetben elıkészítettek pdf formátumban.
13. 1. 3. Képes Mozaik
12 oldal
- A/4-es formátum
- 4+4 színnel
- 16 000 példány/megjelenés, összesen 24 megjelenés (terjesztéssel)
- Borító papírminısége: 90 grammos matt mőnyomó
- Belívek papírminısége: 90 grammos matt mőnyomó
- Egyéb paraméterek: A kiadvány két helyen tőzött
- A terjesztés Kazincbarcika közigazgatási határain belül az összes lakossági
postaládába történjen és a Kazincbarcika környéki települések csomópontjaira
- Nyomdai munkák elvárt ideje: nyomdába adást követı 48 órán belül
- Elvárt terjesztési idı: a magazin nyomdában történı átvételét követı 48 órán belül

Egyéb jellemzık:
Tervezett megjelenés összesen: 24 alkalom
Tervezett megjelenés: kéthetente
A nem terjesztett termékeket az ajánlatkérı által megadott kazincbarcikai címre kérjük
szállítani.
A nyomdába küldött anyagok minden esetben elıkészítettek pdf formátumban.

13. 2. Kiadványok, tájékoztatók, plakát mőszaki paraméterei:

13. 2. 1. Tájékoztató kiadvány mőszaki paraméterei:
• A/4-es méret
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•
•
•
•
•

2 oldal
1 szín
8500 példány/megjelenés
ofszet nyomdai minıség
80 grammos papír

Nyomdai munka határideje: nyomdába adástól számított 24 óra
Tervezett megjelenések száma 4
Terjesztéssel 8500 kazincbarcikai postaládába
13. 2. 2. Tájékoztató kiadvány mőszaki paraméterei:
•
•
•
•
•
•

A/4-es méret
2 oldal
1 szín
500 példány/megjelenés
ofszet nyomdai minıség
80 grammos papír

Nyomdai munka határideje: nyomdába adástól számított 24 óra
Tervezett megjelenések száma 4
Terjesztéssel 500 kazincbarcikai postaládába
13. 2. 3. Plakát mőszaki paraméterei:
•
•
•
•
•

A/2-es méret
4 + 4 színnel
ofszet nyomdai minıség
90 grammos papír
Példányszám 500 darab/megjelenés

Nyomdai munka határideje: nyomdába adástól számított 24 óra
Tervezett megjelenések száma: 6
Terjesztés nélkül a társaság telephelyére szállítva
13. 2. 4. Tájékoztató kiadvány mőszaki paraméterei:
•
•
•
•
•
•

A/5-ös méret, illetve A/4-es méret
fényes mőnyomó
4+4 szín
130 grammos papír
12200 db / megjelenés
mindkét esetben 4 oldalas

Nyomdai munka határideje: nyomdába adástól számított 36 óra
Terjesztési határidı: a nyomdában történı átvételtıl számított 36 óra
Terjesztés Kazincbarcika közigazgatási határain belül az összes lakossági postaládába (12200)
Tervezett megjelenések száma: A/5-tájékoztatóból 2 alkalom, A/4-tájékoztatóból 2 alkalom.
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Egyéb megjegyzések a 13. 2. pontban jelzett termékekre:
A nem terjesztett termékeket az ajánlatkérı által megadott kazincbarcikai címre kérjük
szállítani. A nyomdába küldött anyagok minden esetben elıkészítettek pdf formátumban.
Egyéb szállítási feltétel: a megrendelés ütemezése megjelenésenként történik

13. 3. Reklámtábla, molinó mőszaki paraméterei:
13. 3. 1. „A” típusú tábla:
Kötelezı formai elemek:
• Mérete: 6x3 m
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap
megnevezésével a hirdetıtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
• Betőtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye.
• Oldalsáv, infoblokk, „Post It”, trikolor
Kivitelezés:
• Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és
környezeti tényezıknek megfelelıen).
• Az alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával készül.
• A „Post It” elem 5 mm vastag Dibont lemez, melyet max. 10 cm távolságban
kell a táblára szerelni, táblanyomással, vagy plotterezve.
Tervezett mennyiség 10 db
13. 3. 2. „B” típusú tábla:
Kötelezı formai elemek:
• Mérete: 3x1.5 m
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap
megnevezésével a hirdetıtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
• Betőtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye.
• Oldalsáv, infoblokk, „Post It”, trikolor
Kivitelezés:
•
•
•

Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és
környezeti tényezıknek megfelelıen).
Az alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával készül.
A „Post It” elem 5 mm vastag Dibont lemez, melyet max. 10 cm távolságban
kell a táblára szerelni, táblanyomással, vagy plotterezve.
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13. 3. 3. „C” típusú tábla:
Kötelezı formai elemek:
•
•
•

Mérete: A/2 (420 x 594 mm)
Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével
a hirdetıtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
Betőtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvény
Oldalsáv
Infoblokk
Trikolor

•
•
•
•

Kivitelezés:
•
•
•

Papír alapon, négy színes nyomással, bekeretezve.
Amennyiben az emlékeztetı tábla mőemlék jellegő és/vagy olyan épületre
kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézbıl, gravírozással
megmunkálva.
Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstıl.

Tervezett mennyiség 10 db
13. 3. 4. „D” típusú tábla:
Kötelezı formai elemek:
•
•

Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap
megnevezésével az emlékeztetı tábla 25%-át elfoglaló kék flekkben.
• Az emléktáblán az Irányító Hatóság/Közremőködı Szervezet logója nem
tüntethetı fel
• Oldalsáv
• Trikolor
• Betőtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a táblaméret és a tartalom
függvénye.
Kivitelezés:
•
•
•
•

Méret: minimun A4, max. A1.
Anyag: fehér, vagy transzparens plexi
Megmunkálás: táblanyomóval, vagy fóliázva, színesben.
Amennyiben az emlékeztetı tábla mőemlék jellegő és/vagy olyan épületre
kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézbıl, gravírozással
megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstıl.

Tervezett mennyiség 10 db
Az összes típusú táblára vonatkozó feltétel:
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•

Szállítási határidı: 1 hét (a nyomdába adástól számítva) Kazincbarcika
közigazgatási határain belül a megrendelı által megadott címre történı
szállítással.
A táblák tartószerkezete, illetve egyéb minısége feleljen meg a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által meghatározott követelményeknek.
Az ajánlati ár tartalmazza a tábla helyszínre szállítását (Kazincbarcika
közigazgatási határain belül), valamint a helyszínen történı be-, illetve
felszerelését.

•
•

13. 3. 5. Molinó készítése
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyag: PVC háló/molinó
Nyomtatási technológia: digitális nyomtatás, 4/6 color
Méret: változó
Utómunkák: magasfrekvenciás hegesztı géppel a szegmensek összehegesztése, fém
illetve mőanyag győrők (ringli) vagy bújtató varrása.
Csomagolás: papírhengerre tekerve, rolnizva vagy hajtogatva
Tervezett nagyság: 3000x2000
Az árat négyzetméterben kérjük megadni
Nyomdai munka határideje: nyomdába adástól számított 72 óra.

A molinók tervezett száma: 5
Egyéb megjegyzések a 13. 3.-ben jelzett termékekre:
•
•

Szállítási feltételek: táblánként, molinónként
A nyomdába küldött anyagok minden esetben elıkészítettek pdf formátumban.

13. 4. Egyéb nyomtatványok mőszaki paraméterei:
13. 4. 1. Hibabejelentı napló:
•
•
•
•
•
•
•
•

1x100 oldalas
A/4 formátum
1-tıl százig folyamatos sorszámozással
ofszet 80 gr. Papírra
1 + 0 színnel nyomva
kötészete sorszámozva
félkemény kötésben
Mennyiség 8 tömb

13. 4. 2. Munkalap tömb:
•
•

két oldalas, hárompéldányos
Formátum: A/4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50x3 lapos
ofszet 80 gr papírra
1 + 1 színnel nyomva
kötészete az elsı két lap perforálva a harmadik nem
a tömb fejben ragasztva (tőzni nem kell)
sorszámozva levlapkarton borítóval
Tőzés nélkül, perforált, felül ragasztott kivitelben
Szigorú számadású nyomtatvány
Kezdı sorszámmal:
Mennyiség 80 tömb
1 tömbben 50 munkalap található (50 x 3 példány)

13. 4. 3. Hibafelvételi lap tömb (idem papír):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kétpéldányos, önindigós
Formátum: A/4
Szigorú számadású nyomtatvány, sorszámozott
Tőzés nélkül, perforált, felül ragasztott kivitelben
Mennyiség: 80 tömb
1 tömbben 50 hibafelvételi lap található (50 x 2 példány)
A/4 mérető
50x2 példányos önátíró papírra 1 színnyomással /a két lap, különbözı szín/
Az elsı lap perforálva
Kötészete sorszámozva fejben ragasztva
Tőzés nélkül levlapkarton borítóval

13. 4. 4. Papírtasak:
•
•
•

mérete hajtva: 32x22 cm
250 gr levlapkartonra 1 oldalon 1 színnel nyomva
kötészete hajtva és a két rövidebb oldalon ragasztva egészvászon csíkkal

Mennyiség: 300 db

13. 4. 5. Irattartó:
•
•
•

A/4 mérető 4 oldalas
250 gr. levlapkartonra 1 oldalon 1 színnyomással
Hajtva

Mennyiség: 300 db
13. 4. 6. Uszoda és jégpálya bérlet /féléves, éves/:
•
•
•

5x9 cm
250 gr. matt mőnyomó karton 1 oldalon színes lézernyomtatással
Sorszámozva
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Mennyiség: 150 db éves, 160 db féléves
13. 4. 6. Uszoda és jégpálya bérlet /10 alkalmas/:
•
•
•
•

6, 8 x 14 cm
250 gr. matt mőnyomó karton 1 oldalon 1 színnyomással
Sorszámozva
10 perforálással

Mennyiség: 1200 db
13. 4. 7. Szauna bérlet /10 alkalmas/:
•
•
•
•

6,8 x 14 cm
250 gr. matt mőnyomó karton 1 oldalon 1 szín nyomással
Sorszámozva
10 perforálással

Mennyiség: 100 db
13. 4. 8. Karszalag:
•
•

mérete kb. 20x297 mm
mőanyag alapú öntapadós címkére 1 oldalon nyomva 1 vagy 4 színnel igény
szerint /ez a karszalag vízálló/ vágva és riccelve

Mennyiség: 9000 db
13. 4. 9. Névjegykártya mőszaki paraméterei:
•
•
•
•
•

méret 90x50
fényes mőnyomó
fóliázott
2+2 szín
100db/csomag

Tervezett csomagok száma 20

13. 4. 10. Öntapadós, sorszámozott ellenırzı bélyeg (szállítólevélre ragasztandó)
•
•
•
•
•
•

méret 45x95 mm
matt öntapadós papír
50 lapos tömb tőzve
minden lap 1+0 színnel nyomva
3 helyen pirossal sorszámozva, 3 helyen riccelve
50 db/tömb
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Tervezett tömbök száma 150 tömb/év
13. 4. 11. Étkezési jegy
•
•
•
•
•

méret 185x55 mm
ötnapos, perforált
20 tömb/év
50 jegy/tömb
1 jegy 5 helyen perforálva, 6 helyen pirossal sorszámozva

A 13. 4. pontban jelzett nyomdai munka határideje: 72 óra (nyomdába adástól)
Szállítási feltételek a 13. 4. pontban jelzett termékekre: egyben, kivéve a névjegykártya
(tömbönként)
13. 5. Számlák, felszólítások, boríték
13. 5. 1. Távhı és szolgáltatási számla + csekk – megszemélyesítve
•
•
•

Mérete: A/4-es 1 példányos
Alapanyag: OCR 90 gr-os papír
Gyártási ár: 4+1 színnyomással 7000 db/hó; 84000 db/év

13. 5. 2. Távhı szolgáltatási számla (csekk nélküli)
•
•
•

Mérete: A/4-es 1 példányos
Alapanyag: 90 gr-os offset papír
Gyártási ár: 2+1 színnyomással 3500 db/hó; 42000 db/év

13. 5. 3. Fizetési felszólítás + csekk – megszemélyesítve
•
•
•

Mérete: A/4-es 1 példányos
Alapanyag: OCR 90 gr-os papír
Gyártási ár: 4+1 színnyomással 1500 db/hó; 18000 db/év

13. 5. 4. Egyéb számla + csekk – megszemélyesítve
•
•
•

Mérete: A/4-es 1 példányos
Alapanyag: OCR 90 gr-os papír
Gyártási ár: 4+1 színnyomással 700 db/hó, 8400 db/év

Egyéb megjegyzések:
A csekkes változatoknál a 4+1 szín = elıoldalon csekk 2 színén kívül további + 2
színnyomással, hátoldalon a szöveg nyomat a csekk színével azonos
A csekk nélküli változatnál 2+1 szín = elıoldalon 2 szín, hátoldalon 1 színnyomással

13. 5. 5. Boríték:
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13. 5. 5. 1. Gépi borítékolásra alkalmas boríték
•
•
•
•

Mérete: 114 x 229 mm-es - enyvezett kivitelben
Alapanyag: 90x35 mm-es
Pozíciója: alulról 20, jobbról 20 mm-es elhelyezéssel
Kivitel: cégesített, díjhitelezett, céglógóval, 4+1 színben

Mennyiség: 10000 db/hó, 120000 db/év
13. 5. 5. 2. Gépi borítékolásra alkalmas boríték
•
•
•
•

Mérete: 114 x 229 mm-es - enyvezett kivitelben
Alapanyag: 90x35 mm-es
Pozíciója: alulról 20, jobbról 20 mm-es elhelyezéssel
Kivitel: cégesített, 1 színben

Mennyiség: 500 db/hó, 6000 db/év

Egyéb megjegyzés a 13. 5. pontban jelzett nyomdai termékekre:
Az éves szintre vonatkozó mennyiséget féléves bontásban kérjük szállítani az alábbiak
szerint:
• 2011. január 31-ig a 2011-re vonatkozó mennyiség 50%-a
• 2011. június 30-ig a 2011-re vonatkozó mennyiség 50%-a
Nyomdai munka határideje: 1 hét (nyomdába adástól)

Egyéb kiegészítés a dokumentációban jelzett termékekre:
Az ajánlat kérésben és a dokumentációban szereplı termékek mennyiségének a
vonatkozásában, az ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy a jelzett mennyiségektıl + 40%-ban esetlegesen eltérjen.
Szerzıdéskötés esetén a nyertes ajánlattevı vállalja és kötelezi magát, hogy a nem terjesztett,
vagy terjeszteni nem kívánt mennyiséget az ajánlatkérı által megjelölt kazincbarcikai
telephelyre szállítja. A nyomdai szolgáltatás – amennyiben ez szükséges – kiterjed a
kötelespéldányok szolgáltatására is.

13. 6. A szolgáltatás árának magában kell foglalnia:

Szerzıdéskötés esetén a nyertes ajánlattevı vállalja és kötelezi magát, hogy a nem terjesztett,
vagy terjeszteni nem kívánt mennyiséget az ajánlatkérı által megjelölt kazincbarcikai
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telephelyre szállítja. A nyomdai szolgáltatás – amennyiben ez szükséges – kiterjed a
kötelespéldányok szolgáltatására is.

II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

1)
2)

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése
Felolvasólap
Tartalomjegyzék

3)

Kizáró okok igazolása

3. 1

3. 2

4)

4. 1

4. 2
5)

5. 1

5. 2.

A Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevınek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást
nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy
a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı
alvállalkozót. (Kbt. 71 § (3))
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidı lejártának napjától
számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl származó
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap),
- volt-e bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiállítását
megelızı 1 évben. Az errıl szóló igazolás a Kbt. 20. § (3) bekezdésben megjelölt,
egyszerő másolatban is benyújtható.
2.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételt megelızı 2 lezárt
üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának másolatát, amennyiben az
elıírás az adott cég számára, könyvvizsgálói záradékkal. Kiegészítı mellékletet nem
kell csatolni.
Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
Ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelıen az
ajánlatához csatolnia kell az ajánlattételi határidıt megelızı kettı év legjelentısebb
az ajánlattételi felhívás tárgyával azonos nyomdai kivitelezési
szolgáltatásról szóló referenciáinak ismertetését az alábbi minimális tartalommal:
- szerzıdést kötı másik fél megnevezése
- szerzıdés tárgya
- az ellenszolgáltatás összege és a korábbi az
ajánlattételi felhívás tárgya szerinti szolgáltatás
mennyiségére utaló adat megjelölése
- teljesítés ideje
- szolgáltatás a jogszabályoknak és a
szerzıdésnek megfelelıen történt-e?
Az ajánlattevınek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt 2 évben (2008, 2009) teljesített,
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5. 3.

5. 4.
6)
6. 1
6. 2
6. 3
6. 4

6. 5

legalább 12000 példányszámú újság/kiadvány terjesztésérıl szóló referenciák
ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti formában és tartalommal.
Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetıleg vezetıknek a megnevezését,
képzettségük, szakmai önéletrajzzal történı ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki
felszereltség leírását (nyomdai gépek) a grafikai-nyomdai elıkészítésre alkalmas
szoftverek bemutatásával.
Egyéb nyilatkozatok:
Az ajánlattevınek nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatás összegére, valamint a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. §
(1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítésének vállalására;
71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai szerinti nyilatkozat
71. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat
Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozónak,
valamint az erıforrást nyújtószervezeteknek be kell nyújtania a képviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányát másolatban.
Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvő dokumentumok magyar fordítását is csatolni
kell, sorrendben az idegen nyelvő dokumentumot követıen. A fordítási kockázat az
ajánlattevıt terheli.

II..1.Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt
valamennyi dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerint körülmények fennállása esetén hamis
nyilatkozatnak minısül.
II..2. Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak, eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell lennie.
Amennyiben ajánlattevı ajánlatában az igazolásokat, nyilatkozatokat nem csatolta,
nyertessége esetén az eredményhirdetést követı 8 napon belül köteles azokat csatolni.
II..3. Az igazolások tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa K. É. 2009. évi 111. számban
2009. 09. 23.-án megjelent útmutató az irányadó.
II. 4. A Kbt. 71. § (1) bekezdésére tekintettel megtett nyilatkozatra a Kbt 70. § (4) bekezdése
rendelkezése érvényesül, amennyiben az eljárásban bekövetkezik, úgy az adott ajánlatok nem
kerülnek értékelésre a Kbt 69 § (2) bekezdésen alapuló feltétel alapján.
II. .5. Erıforrás szervezetekkel kapcsolatosan felhívjuk az ajánlattevık figyelmét a Kbt. 4. §
3/D és 3/E pontok rendelkezéseire.
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IRATMINTÁK
(Az iratminták között feltüntetett mintákat kérés esetén az ajánlattevık részére emaliban. doc formátumban megküldésre kerül, a helyes és változtatásmentes kitöltés az
ajánlattevı felelıssége.)
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KÉ-___________/2010 eljárás

Ajánlattevı megnevezése

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

Ajánlattevı címe

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

Adószáma:

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

Cégjegyzékszáma:

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

Bankszámlaszáma:

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

Képviselıjének neve:

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

Telefonszáma:

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

Fax száma:

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

e-mail címe:

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

Értékelésre kerülı fı elemek
Ajánlat nettó értéke HUF

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

Áfa értéke:

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

Ajánlat bruttó értéke

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

Kelt: .................., 2010..........hó .....nap

..............................................................
Cégszerő aláírás ph.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
Kbt. 70. § (2) bekezdés
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A Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. (3700. Kazincbarcika Eszperantó u.2.)
ajánlatkérı KÉ-__________/2010 számon ajánlati felhívást tett közzé "Nyomdai szolgáltatás
közbeszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban.
Alulírott …………………………(név), mint a(z) ……………….………….. (cégnév)
……………………………..(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselıje – ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények gondos
áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban foglalt
feltételeket elfogadjuk és szerzıdéses kötelezettségeit a feltételeknek megfelelıen teljesítjük
jelen nyilatkozatban megnevezett ajánlat tekintetében és a meghatározott ellenszolgáltatásért.
Nyilatkozzuk, hogy a dokumentumokban szereplı információk megfelelıen tartalmaztak
minden olyan elvárást, kikötést és feltételt, amelynek alapján megfelelı és megalapozott
ajánlatot tudtunk készíteni.
Nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése céljából ezeknek megfelelıen saját magunkra
vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2)
bekezdése szerinti elıírásai érvényesítését az e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben.
Nyilatkozzuk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül:
Szervezetünk minısítése: ......................................... vállalkozás
Ajánlatunk a következı:

megnevezés
mozaik magazin 24
oldalas
mozaik magazin 32
oldalas
Képes Mozaik
mozaik magazin és
Képes Mozaik
összesen
I kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas
II kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas
A/2 plakát
A/5 tájékoztató kiadvány
4 oldalas
A/4 tájékoztató kiadvány
4 oldalas
kiadványok,
tájékoztatók, plakát
összesen
"A" típusú reklámtábla
6*3m
"B" típusú reklámtábla
3*1,5m
"C" típusú reklámtábla
420*594 mm

Mennyiségi
egység

mennyiség

db

219 600

db
db

24 400
384 000

db

628 000

db

34 000

db
db

2 000
3 000

db

24 400

db

24 400

Nettó
egységár

Nettó
Érték

87 800
db

10

db

10

db

10
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"D" típusú reklámtábla
A/4-A/1 ig
molinó készítése
(3000*2000 méretben) 5
db
reklámtábla, molinó
összesen
hibabejelentı napló
1*100 oldalas A/4
formátum
munkalap 50*3pld/tömb
A/4 méretben
hiba felvételi lap (idem
papír) 50*2pld/tömb A/4
formátumban
Papírtasak 32x22 cm
Irattartó A/4 mérető 4
oldalas
Uszoda és jégpálya
bérlet féléves
Uszoda és jégpálya
bérlet éves
Uszoda és jégpálya
bérlet /10 alkalmas
Szauna bérlet /10
alkalmas
Karszalag
Öntapadós,
sorszámozott ellenırzı
bélyeg(szállítólevélre
ragasztandó) 50
db/tömb
Étkezési jegy 50
jegy/tömb
névjegykártya
egyéb nyomtatványok
összesen
Távhı szolgáltatási
számla+csekk megszemélyesítve A/4
Távhı szolgáltatási
számla csekk nélküli
fizetési felszólítás+
csekk-megszemélyesítve
egyéb számla+ csekk megszemélyesítve
Gépi borítékolásra
alkalmas boríték
díjhitelezett 114 x 229
mm-es
Gépi borítékolásra
alkalmas boríték 114 x
229 mm-es
A/4 formátumú
papírtasak Timpanon
lógóval
Számlák, felszólítások,
boríték
mozaik újság terjesztés

db

10

m2

30
70

tömb

8

tömb

80

tömb
db

80
300

db

300

db

160

db

150

db

1 200

db
db

100
9 000

tömb

150

tömb
db

20
2 000
13 548

db

84 000

db

42 000

db

18 000

db

8 400

db

120 000

db

6 000

db

300

db

278 700
244 000
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25 alkalom
Képes Mozaik terjesztés
I kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas terjesztése
II kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas terjesztése
A/5 tájékoztató kiadvány
4 oldalas terjesztése
A/4 tájékoztató kiadvány
4 oldalas terjesztése
terjesztés összesen 61
alkalom

db

384 000

db

34 000

db

2 000

db

24 400

db

24 400

db

712 800

Nyomdai kivitelezési szolgáltatások összesen terjesztéssel együtt

Kelt: .............,2010 ...................hó .........nap

.............................................................
Cégszerő aláírás ph.

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL1

1

Amennyiben az ajánlatban a Nyilatkozat kerül benyújtásra, abban az esetben a Kbt.96. § (3) bekezdése alapján
a szerzıdéskötéshez a II. fejezet 1.3. pont szerint szabályozott igazolásokat kell becsatolni
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Alulírott
...................................
mint
a(z)
.............................
(székhely:
........................................., adószám: .............................., cgj.szám: ......................) szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom,
hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevıvel szemben, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %.-át meghaladó mértében igénybe venni kívánt alvállalkozóval szemben nem
állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevı vagy Alvállalkozó, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetıleg ha az Ajánlattevı (Alvállalkozó) személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok
alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetıleg f) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerısen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamisadat szolgáltatását jogerısen
megállapították.
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési
kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggı
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerıs
közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy
befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel – ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben történı elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült;
nyilatkozom,
- hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevıvel szemben, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %.-át meghaladó mértében igénybe venni kívánt alvállalkozóval vagy
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erıforrást nyújtó szervezettel, szemben nem állnak fenn a Kbt. 61 § (1) bekezdése a)-d)
pontok szerinti kizáró okok, mely szerint
a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerısen megállapította
és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg
bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

................. 2010. ...................hó ......nap.

cégszerő aláírás

Nyilatkozat2
2

A Nyilatkozatra tekintettel a Kbt 70. § (4) bekezdés rendelkezése érvényesül.
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A Kbt. 71 § (1) bekezdése a) b) és c) pontjaira
Alulírott …………………..(név), mint ……………………….(cég) (………..székhely)
ajánlattevı a Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft. (3700. Kazincbarcika
Eszperantó u.2.) "Nyomdai szolgáltatás közbeszerzése” tárgyában kiírt KÉ-______/2009
közbeszerzési eljárásban nyilatkozzuk, hogy pályázatunk nyertessége esetén:
Kbt. 71 § (1) bekezdés a) pont; a közbeszerzés alábbi tevékenységeire és/vagy részére
kívánunk harmadik személyekkel szerzıdést kötni:
-

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

tevékenység
tevékenység
tevékenység
tevékenység

Kbt. 71 § (1) bekezdés b) pont; szerzıdés értékének 10 %.-át meghaladó mértékben az
alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:
Cég neve

adószáma

Azon rész(ek) amiben
közremőködik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kbt. 71 § (1) bekezdés c) pont; az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást
nyújtó szervezet(ek):
-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)
……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)
……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

A Kbt 67 § (2) bekezdése alapján nyilatkozzuk, hogy a fenti tevékenységek és 10 %.-ot
meghaladó mértékő alvállalkozások a teljesítési felelısségünket nem érintik.
Kelt: ……………….., 2009. ……..hó ……..nap

……………………………………..
Cégszerő aláírás

Nemleges nyilatkozat esetén beírandó: Nem kívánok igénybevenni.
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VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS TERVEZET

melyet megkötöttek egyrészrıl: a TIMPANON Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft.(székhely:
3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2., adószám: 10697180-2-05, Cg.: 05-09-001817,
mint megrendelı,
képviselı: Milicz Sándor ügyvezetı igazgató),
másrészrıl: a ….......................................... (székhely: …..............................., adószám:
…......................., Cg.: …....................,
képviselı: ….....................), mint vállalkozó az
alulírott helyen és idıben az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerzıdı felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megrendelı „Nyomdai kivitelezési
szolgáltatások feladatainak ellátása” közbeszerzési eljárást folytatott le a jelen szerzıdés
mellékletét képezı ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció szerint.
A melléklet szerinti az ajánlattevı által benyújtott ajánlat került elfogadásra, így a felek a
vállalkozási szerzıdés feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.

Jelen okirat aláírásával a megrendelı megrendeli, a vállalkozó pedig teljesíti a közbeszerzési
eljárás keretein belül meghatározott feltételek szerint az alábbi nyomdai szolgáltatások a
táblázatban részletezett példányszámban és értéken történı munkálatainak elvégzését és az
elkészített kiadványok terjesztését Kazincbarcika Város közigazgatási területén a lakosság és
közületek részére.

megnevezés
mozaik magazin 24
oldalas
mozaik magazin 32
oldalas
Képes Mozaik
mozaik magazin és
Képes Mozaik
összesen
I kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas
II kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas
A/2 plakát
A/5 tájékoztató kiadvány
4 oldalas
A/4 tájékoztató kiadvány
4 oldalas
kiadványok,
tájékoztatók, plakát
összesen
"A" típusú reklámtábla
6*3m
"B" típusú reklámtábla

Mennyiségi
egység

mennyiség

db

219 600

db
db

24 400
384 000

db

628 000

db

34 000

db
db

2 000
3 000

db

24 400

db

24 400

Nettó
egységár

Nettó
Érték

87 800
db
db

10
10
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3*1,5m
"C" típusú reklámtábla
420*594 mm
"D" típusú reklámtábla
A/4-A/1 ig
molinó készítése
(3000*2000 méretben) 5
db
reklámtábla, molinó
összesen
hibabejelentı napló
1*100 oldalas A/4
formátum
munkalap 50*3pld/tömb
A/4 méretben
hiba felvételi lap (idem
papír) 50*2pld/tömb A/4
formátumban
Papírtasak 32x22 cm
Irattartó A/4 mérető 4
oldalas
Uszoda és jégpálya
bérlet féléves
Uszoda és jégpálya
bérlet éves
Uszoda és jégpálya
bérlet /10 alkalmas
Szauna bérlet /10
alkalmas
Karszalag
Öntapadós,
sorszámozott ellenırzı
bélyeg(szállítólevélre
ragasztandó) 50
db/tömb
Étkezési jegy 50
jegy/tömb
névjegykártya
egyéb nyomtatványok
összesen
Távhı szolgáltatási
számla+csekk megszemélyesítve A/4
Távhı szolgáltatási
számla csekk nélküli
fizetési felszólítás+
csekk-megszemélyesítve
egyéb számla+ csekk megszemélyesítve
Gépi borítékolásra
alkalmas boríték
díjhitelezett 114 x 229
mm-es
Gépi borítékolásra
alkalmas boríték 114 x
229 mm-es
A/4 formátumú
papírtasak Timpanon
lógóval

db

10

db

10

m2

30
70

tömb

8

tömb

80

tömb
db

80
300

db

300

db

160

db

150

db

1 200

db
db

100
9 000

tömb

150

tömb
db

20
2 000
13 548

db

84 000

db

42 000

db

18 000

db

8 400

db

120 000

db

6 000

db

300
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Számlák, felszólítások,
boríték
mozaik újság terjesztés
25 alkalom
Képes Mozaik terjesztés
I kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas terjesztése
II kiadványok,
tájékoztatók A/4 méret 2
oldalas terjesztése
A/5 tájékoztató kiadvány
4 oldalas terjesztése
A/4 tájékoztató kiadvány
4 oldalas terjesztése
terjesztés összesen 61
alkalom

278 700
db
db

244 000
384 000

db

34 000

db

2 000

db

24 400

db

24 400

db

712 800

Nyomdai kivitelezési szolgáltatások összesen terjesztéssel együtt

2./ A vállalkozó az 1./ pontban rögzített nyomdaipari termékeket 2011. január 1. napjától
2011. december 31. napjáig tartó határozott idıtartam alatt köteles elkészíteni, a megrendelı
ajánlattételi dokumentációjában rögzített bontásban és teljesítési határidıvel. A megrendelı
az 1./ pontban rögzített mennyiségek teljesítési igénye körében jogosult az azonos típusú
termékek esetén azok mennyiségi megbontására.
A vállalkozó a nyomdai munkák ütemezését a havi ütemezési terv alapján köteles végezni. A
megrendelı minden hónap 25. napjáig elkészíti, és a vállalkozó részére átadja a következı
hónapra vonatkozó nyomdai munkák tervét, külön jelölve azt, hogy mely nyomdai munkák
esetében, és milyen mértékben szükséges a terjesztés Kazincbarcika közigazgatási területén.
A terjesztés és a nyomdai munkák határidejére – az egyes termékek vonatkozásában - az
ajánlattételi felhívásban rögzítettek az irányadóak.
Amennyiben a már eladott ütemezési tervet követıen merül fel egy nyomdai munka
elvégzésének szükségessége, úgy a megrendelınek legalább az anyag nyomdába küldését
megelızı 48 órán belül jeleznie kell ezt – valamint az esetleges terjesztésre vonatkozó
elvárást - a Vállalkozó felé.
3 A vállalkozó az elkészített termékekbıl – a MOZAIK újság esetében minden lapszámból, a
szórólap esetében minden eltérı tartalmú szórólapból - köteles a megrendelı részére …..
példányt a megadott teljesítési határidıben átadni.

4./ A megrendelı köteles ütemezési tervét és az egyes termékekkel kapcsolatos elvárásait,
illetve az elkészítendı anyagot a vállalkozó részére az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerinti idıben biztosítani, mely a vállalkozó ütemezési terv szerinti
határidık teljesítéséhez szükséges, mely azonban nem rövidebb a teljesítési határidıt
megelızı …. napnál.
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5./ A megrendelı az 1./ pontban hivatkozott nyomdaipari munkák elvégzéséért ….,-Ft +Áfa,
azaz bruttó ….....,-Ft összegő vállalkozási díjat köteles fizetni. A vállalkozási díj magában
foglalja a terjesztési feladatok ellátását és a kötelespéldány ellenértékét is.
A vállalkozási díjat a megrendelı az elkészített nyomdai termék kötelespéldányának részére
történı átadásával egyidejőleg kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidıvel, banki
átutalás útján köteles a vállalkozó___________Banknál vezetett …............................. számú
számlája javára megfizetni.
6./ A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdést bármelyik fél súlyos
szerzıdésszegése esetén, a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos
szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha a vállalkozó a megadott teljesítési határidıre a
nyomdaipari termékek elkészítésével, illetve annak helyi lakosság és közületek részére történı
terjesztésével késedelembe esik.

7./ Szerzıdı felek kijelentik, jelen szerzıdés részét képezi a vállalkozó által átadott
termékekkel kapcsolatban mindaz, amit az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció
és a vállalkozó által adott ajánlat tartalmaz, elıír. Az e dokumentumokban és a jelen
szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Kbt.
rendelkezései irányadók.
8./ A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsıdlegesen békés
egyeztetés útján rendezik, melynek sikertelensége esetére kikötik a Kazincbarcikai Városi
Bíróság, illetve a B.-A.-Z. Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerzıdést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.

Kazincbarcika, 2010._______hó____nap

_____________________________
- megrendelı -

____________________________
- vállalkozó
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