HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE
1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI
Hivatalos név:
Barcika Centrum Kft
Postai cím:
Eszperantó u. 2.
Város/Község:
Kazincbarcika
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Kovács László
E-mail:
drkovacs.laszlo@timpanonkft.hu

PONTOK

Postai
irányítószám:
3700
Telefon:
+36-48-510-561

Ország:
Magyarország
(HU)

Fax:
+36-48-510-562

2. KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS FAJTÁJA, A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS INDOKA
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ("Kbt.") 122. § (7) bekezdés a) pontja
alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás, tekintettel
arra, hogy a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot.
3. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A dokumentáció a 22. n) pontban meghatározott címen térítésmentesen átvehető vagy
igénylehető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
4. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE
Megnevezése

Teljes mennyiség
(db)

1

Kazincbarcikai Mozaik

122 000

2

Kazincbarcikai Mozaik

24 400

3

Barcika Press

4

Plakátok

600

5

Plakátok

600

6

Plakátok

400

585 000

1

7

Szórólap, kiadvány, információs füzet (EU)

3 000

8

Szórólap, kiadvány, információs füzet (EU)

6 000

9

Szórólap, kiadvány, információs füzet (EU)

2 000

10

Szórólap, kiadvány, információs füzet (EU)

4 000

11
12

Szórólap, kiadvány, információs füzet (EU)
Műsorfüzet (kulturális rendezvényhez)

2 000
20 000

13

Meghívók (kulturális és sportrendezvény)

5 000

14

Meghívók (kulturális és sportrendezvény)

5 000

15

Meghívók (EU-s rendezvényre)

2 000

16

Névjegykártya

3 000

17

Évados bérletek, mozi és egyéb belépők

3 500

18

Évados bérletek, mozi és egyéb belépők

4 000

19

Évados bérletek, mozi és egyéb belépők

6 000

20

Évados bérletek, mozi és egyéb belépők

3 000

21

"B" típusú tábla

10

22

"C" típusú tájékoztatási tábla (fekvő)

10

23

"D" típusú emlékeztető tábla (fekvő)

20

24

Molinó készítése

20

A teljes mennyiségtől -30%-os eltérés lehetséges.
További információt a Dokumentáció tartalmaz.
5. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés keretein belül Nyomdai kivitelezési szolgáltatások teljesítése
6. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződés megkötésétől számított 12 hónap
7. A TELJESÍTÉS HELYE
Kazincbarcika Város közigazgatási területe
8. AZ

ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK
JOGSZABÁLYRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS

FELTÉTELEI,

ILLETŐLEG

A

VONATKOZÓ

2

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattevő az egyes részteljesítéseket követően
kiállított számla benyújtására jogosult, amelyek ütemezés igazodik a teljesítésekhez. A díj
megfizetése a Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítést követően, banki átutalással történik
a Kbt. 130. §-a szerint. A számlák kiegyenlítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A §-ra figyelemmel történik.
9. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT BENYÚJTHATÓ-E?
Részajánlat nem adható. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem adható.
10. AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. KIZÁRÓ OKOK
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 56. § (1) bekezdésben és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.
§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) és f) pontjaiban, továbbá az olyan
ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni arról,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó és az alkalmassági
igazolásában részt vevő szervezet tekintetében a Kr. 10. § az irányadó.
2. Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)). A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (KÉ. 2012.
évi 61. szám, 2012. július 1.)
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A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megjelenésének
dátumánál nem régebbinek kell lennie.

12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság
1. Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha bármely pénzforgalmi
számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 12 hónapban. (Sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontban
foglaltak szerint.)
Igazolás:
1. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont pénzügyi intézménytől
származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel
induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított kettő évre vonatkozóan kérhető,
erről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak;
A nyilatkozat a fizetőképesség megállapítására vonatkozóan minimum az alábbi adatokat
tartalmazza:
• összes számla pénzforgalmi jelzőszáma és azok megnyitásának időpontja
• pénzforgalmi számláján ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban álló tétel volt-e.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdés és a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági
szereplőkre,
elegendő,
ha
közülük
egy
felel
meg.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági
alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való
támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent
meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek
a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá
csatolni kell az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt.
55. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.
Műszaki és szakmai alkalmasság
2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 1 db nettó 10 millió Ft
értékű nyomdai munkára vonatkozó referenciával.
Igazolás:
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2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi
felhívás feladását megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetése, valamint a 16. § (5) bekezdésben meghatározott dokumentumok.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésben
foglaltakra.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)
együttesen is megfelelhetnek. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt.55. §
(5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonása
esetén a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján történik.
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2013. március 26., 9:00 óra
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. I. emeleti tárgyaló

15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar (HU)
16. AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE
JOGOSULTAK

Helyszín: Ajánlatkérő székhelyén, az 1. emeleti tárgyalóban.
2013. március 26., 9:00 óra
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson, a
bontás a Kbt. 62.§ (1), (3), (4), (7) bekezdéseinek megfelelően történik.

17. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA
A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
18. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Ajánlati biztosítékot nem kell nyújtani az eljárás során.
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a dokumentáció szerint.
A késedelmi kötbér alapja a szerződésszerű teljesítése esetére fizetendő nettó díj, a kötbér
mértéke a kötbéralap 1%-a minden késedelmes naptári nap után. A meghiúsulási kötbér
alapja a szerződésszerű teljesítés esetére fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.
19. ÉRINTETT EURÓPAI UNIÓS PROGRAM MEGNEVEZÉSE
Nem releváns
20. TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ
SZABÁLYOK
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A tárgyalásos eljárás lebonyolítására egy fordulóban kerül sor. A tárgyalás lebonyolítása
során először a műszaki, szakmai kérdések tisztázására kerül sor, amit az ajánlat pénzügyi és
kereskedelmi részének megvitatása követ.
A tárgyalásos eljárás keretében az Ajánlattevő nincs kötve az általa benyújtott (első,
indikatív) ajánlatához, azonban a tárgyalás eredményeképpen esetlegesen módosított ár és a
szerződéses feltételek esetleges módosulása a benyújtott első, indikatív ajánlathoz képest
nem eredményezhet az Ajánlatkérő számára hátrányosabb feltételeket, kivéve ha az
Ajánlatkérő által előírt, illetve az Ajánlattevő által a módosított szakmai ajánlatban vállalt
módosított feltételek ezt indokolják.
Az ajánlatkérő ezúton hozza egyértelműen előzetesen az ajánlattevők tudomására, hogy az
egyetlen tárgyalási forduló végén zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalási forduló keretében az
ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására, amit az
ajánlattevőknek a tárgyalási forduló befejezését megelőzően az ajánlatkérő által megjelölt
időpontig kell benyújtania. A tárgyalási forduló a végleges ajánlatban foglalt, elbírálásra
kerülő ajánlati ár ismertetésével zárul.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekhez,
az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve a
Kbt. 96. § (4) bekezdése szerint.
A tárgyaláson az ajánlattevőket ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén
feljogosított) személy(ek)nek kell képviselni.
21. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA
2013. április 04. 09:00 óra
Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén, az 1. emeleti tárgyalóban.
22. EGYÉB INFORMÁCIÓK
a)

b)
c)

d)

e)

Az Ajánlatkérő az eljárást a Barcika Art Kft (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.) nevében
folytatja. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés tekintetében a
szerződést kötő fél a Barcika Art Kft.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
Az ajánlatokat 1 (egy) nyomtatott eredeti és 1 (egy) darab másolati példányban,
tartalomjegyzékkel ellátva, írásban és zártan, a Kbt. 60 §-ában foglalt követelmények
figyelembevételével kell benyújtani, az ajánlat eredeti példányán meg kell jelölni, hogy
ez az eredeti. Az ajánlat eredeti példánya minden írott oldalának írógéppel, vagy más
kitörölhetetlen módon megírottnak kell lennie. Az ajánlatok részletes formai előírásait
továbbá a csomagolás és megküldés követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak (cég esetén ezeket cégszerű aláírással kell
teljesíteni).
Az. Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek
csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és
ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. Amennyiben a
cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési
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kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. Egyéni vállalkozó esetében
vállalkozói igazolvány másolatának csatolása szükséges.

f)

g)

A 12.1. és a 12.2. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bek., 40. § (1) bek. a)b) pontjai, 58. § (3) bekezdése és az 54. § szerinti nyilatkozatait.

h)

Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban
kell benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő benyújtását írja
elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)

i)

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű teljesítésének minden
költségét.
A közösen ajánlatot tevők a Kbt. 25.§ szerint kötelesek eljárni.
A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 45.§-a és 122.§ (5) bekezdése
irányadó.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A dokumentáció átvehető az alábbi helyen és időpontban:
A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján az alábbi pontban
megjelölt helyen ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9.00–12.00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 órától 09.00 óráig. Ajánlatkérő, az
ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése
szerinti feltételekkel megküldi megadott címre.
Név:
SLG Consulting Kft
Kapcsolattartó:
Simon László ügyvezető
Cím:
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 4.
Telefon:
+36-46/322-695
Telefax:
+36-46/322-703
E-mail:
laszlo.simon@slgsonsulting.hu

j)
k)
l)
m)
n)

23. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2013. MÁRCIUS 11.
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