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POLGÁRMESTERI UTASÍTÁS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ajánlatkérő által lebonyolítandó
közbeszerzési eljárás előkészítéséről a
„Budapest, I. kér. Budavári Önkormányzat hivatalos lapja, a Várnegyed című újság
nyomtatási feladatainak ellátása'’'’ tárgyában

Az eljárás tárgya: szolgáltatás megrendelés
Budapest, I. kér. Budavári Önkormányzat hivatalos lapja, a Várnegyed című újság
nyomtatási feladatainak ellátása
Mennyisége:
Megjelenés: évente várhatóan 22 alkalommal, átlagosan kéthetente
Terjedelem: 32 oldal (28+4)
Példányszám: 20.000 db/alkalom
A teljesítés helye: Budapest I. kerület Kapisztrán tér 1.
CPV kód:
79.82.10.00-5

Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

Az eljárás becsült értéke, az előzetes objektív alapú módszer alapján: nettó 50.512.000 Ft
Indikatív árajánlat mellékelve (2 db)
A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, annak biztosítékát bemutató előirányzat, illetve
éven túlnyúló feladatok esetén a pénzügyi fedezet biztosítására irányuló testületi döntés,
vagy jogszabályhely pontos megjelölése:
A beszerzés pénzügyi fedezetét a 2019. és 2020. évi költségvetés tartalmazni fogja. A
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege: bruttó 54.600.000 Ft
2019. év vonatkozásában: bruttó 27.300.000 Ft
2020. év vonatkozásában: bruttó 27.300.000 Ft
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Jelen közbeszerzési eljárás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének 1. sz. módosításában rögzítésre kerül.
Lehetővé tesszük-e a részekre történő ajánlattételt (amennyiben nem, ennek indokai a Kbt.
61. § (4) bekezdése alapján): Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja
tekintettel arra, hogy a szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
A különböző munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége megköveteli, hogy a
szolgáltatást egyetlen vállalkozó lássa el.
Részekre történő ajánlattétel korlátozása (Kbt. 61. § (6) bekezdés): Megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírások (építésügyi,
műszaki dokumentációk, engedélyek) megléte: műszaki leírás mellékelve
Az egybeszámítás követelményének figyelembevételével az irányadó eljárási rend, az
eljárás típusának meghatározása: nemzeti eljárásrend
Az eljárás típusa:
A közbeszerezésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. Harmadik része szerint, a Kbt. 113. § (1)
bekezdése szerinti {Összefoglaló tájékoztatással induló) nyílt eljárás.
Összefoglaló tájékoztatás mellékelve.
Közvetlen írásbeli ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők:
1. HD-Honti PrintPlaza Nyomdaipari Kft. (1134 Budapest, Csángó u. 32.)
2. Pharma Press Nyomdaipari Kft. (1033 Budapest, Szőlőkért u. 4/a.)
3. Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69-71.)
A Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő köteles legalább három - a Közbeszerzési
Hatóság felé előzetesen megjelölt - gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító
felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
Az eljárásban meghatározásra kerülő alkalmassági feltételek:
Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
P.l. az eljárást indító felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen
nem éri el a nettó 45.000.000,- Ft-ot.
Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.l ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három évben (36 hónapban)
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M.l.l legalább 1 db, legalább 15.000 példányban, íves ofszet nyomdai eljárással
megvalósított, színes sajtótermék vagy prospektus vagy szórólap készítésére és a megrendelő
részére történő leszállítására vonatkozó referenciával;
M.l .2 legalább 1 db, legalább 24 oldalas, íves ofszet nyomdai eljárással megvalósított, színes
sajtótermék vagy prospektus vagy szórólap készítésére és a megrendelő részére történő
leszállítására vonatkozó referenciával.
A fentiek szerinti egyes minimumkövetelmények akár egy, akár több referenciaszerződéssel is
igazolhatóak.

Az ajánlatok értékelési (rész)szempontjai és azok súlyszámai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § alapján a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása.
Értékelési részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó Ft/lapszám)
2. Teljesítés határideje az egyes lapszámokra vonatkozó
értesítéstől számítva (óra)

Részszemponthoz
tartozó súlyszám
90
10

Szerződés típusa; vállalkozási szerződés
Szerződés fizetési feltételeinek meghatározása (előleg, tartalékkeret):
Előleg: Tartalékkeret: Szerződést biztosító mellékötelezettségek (biztosíték, kötbér):
Hibás és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Teljesítési biztosíték:
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes
ajánlattevőnek a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési
biztosítékot kell nyújtania a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak
szerint. Nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor bocsátja
rendelkezésre és a szerződés aláírásától annak teljes időtartamra fenntartja és azt a
közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon biztosítja.

Szerződés időtartama, teljesítés határideje, részhatáridők megjelölése (ha van):
Szerződéskötéstől 2020. december 31-ig.
Ajánlati biztosíték mértéke (részekre történő ajánlattétel esetén részenként is megadva)
a becsült érték 1-2 %-a: nincs kikötve

3

Az előkészítő-team és a bíráló bizottsági tagok neve, szakmai felkészültsége:
Előkészítő team tagjainak neve, szakmai felkészültsége:
Projekt-felelős: Blázsovics Lívia, főszerkesztő (Vámegyed újság) - közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem
dr. Sirály Katalin - közbeszerzési és jogi szakértelem
dr. Torma András Máté - közbeszerzési és jogi szakértelem
Galambos Nóra közbeszerzési és pályázati referens - közbeszerzési adminisztráció
A teljesítés igazolására jogosult:
Blázsovics Lívia - főszerkesztő (Vámegyed újság)
Az eljárás lebonyolításában közreműködő Bíráló Bizottság tagjai (név, szakmai
felkészültség:
Bírálóbizottság elnöke: Tímár Gyula, önkormányzati képviselő
dr. Jeney János Lászlóné, önkormányzati képviselő
Pénzügyi szakértelem: Jambrisekné Borhy Gabriella gazdasági irodavezető
Közbeszerzés tárává szerinti szakértelem: Blázsovics Lívia, főszerkesztő
Közbeszerzési és jotii szakértelem: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében
dr. Torma András Máté ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
A helyettesítésről a döntéshozó külön utasításban rendelkezik.
A közbeszerzési eljárást a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján kell lebonyolítani.
Bírálóbizottsági tagok felelőssége: a Közbeszerzési Szabályzat szerint. A bíráló bizottsági
tagok a Közbeszerzési Szabályzat szerint felelősségi nyilatkozatot kötelesek tenni, valamint
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, kiértékelésre és a döntésre a Kbt. alapján, megfelelő
határidőben kerül majd sor.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor a Kbt. vonatkozó
előírásai alapján. A szerződés kötelezettségvállalási rendje szerint a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja,
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének szabályozása szerint írásban köthető meg,
az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlatának tartalma szerint.
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A feladatok időbeli ütemezése:
A határidők:
- várható ajánlattételi határidő,
- hiánypótlás,
- összegzés megküldése az ajánlatok elbírálásáról,
- szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. előírásainak megfelelően kerülnek megállapításra.
A fenti paraméterek szerint a közbeszerzési eljárás elindítható.

Budapest, 2018. 12.

polgármester
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