Ajánlattételi felhívás
nyomdai kivitelezésre
a) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe;
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Kapcsolat: Mészáros Ildikó Beszerzési és Létesítménygazdálkodási Osztályvezetı I.
emelet 130. szoba
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Fax +36 12249673
b) a közbeszerzés tárgya, illetıleg mennyisége;
nyomdai kivitelezés az alábbi termékekre:
1.1

garantált
opció
1.2
opció
garantált
2.1
opció
2.2 opció
2.3.1 garantált
2.3.2 garantált
2.3.3 garantált
2.3.4 garantált
3.1 garantált
4.1 opció
4.2 opció
5
opció
6
opció
7
opció
garantált
8.1
opció
garantált
8.2
opció
garantált
8.3
opció
garantált
8.5
opció
8.6 garantált
8.7 garantált
8.10 garantált
8.11 garantált
9.1 garantált
9.2 garantált
9.3 garantált
9.4 garantált
Összesen

plakát A4
plakát A3
plakát B1
általános
szórólap LA4
speciális szórlapok LA4
Törlesztő-szórólap I. LA4
Törlesztő- szórólap II. LA4
Folyósítás alatti, félévkezdő szórólap III. LA4
Törlesztő (végzős) - szórólap V. LA4
éves jelentés (/példány)
Banki kiskáté
Engedményezési kiskáté
Üdvözlőlapok, meghívó
dosszié
névjegykártyák
Boríték –színes normál –LC6
Boríték, színes - TC4/A4
Színes levélpapír
Légpárnás, színes céges boríték - A4
TC4 méret céges tasak
Kis alakú céges LC/6 boríték
Közepes LC/5-ös céges boríték
LC6/5 ablakos céges boríték
Előcsarnokba információs plakát
Előcsarnokba arculati tábla
Konferencia terembe arculati tábla
Szélfogóba információs plakát
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3 500
500
300
150 000
50 000
200 000
140 000
140 000
100 000
100 000
1 000
6 000
1 000
1 000
500
1 000
3 000
2 000
7 000
3 000
7 000
3 000
2 000
1 000
1 000
2 500
1 500
100 000
5
10
1
1

c) a szerzıdés meghatározása;
Marketingkommunikációs anyagok nyomtatása - 2011
d) a szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje;
12 hónap a szerzıdés megkötésétıl számítva
e) a teljesítés helye;
Ajánlatkérı 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám alatti székhelye
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetıleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás;
Kbt. 305. § szerint. A beszerzés saját forrásból finanszírozott.
g) az ajánlatok bírálati szempontja;
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
h) az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak;
h.1.1. pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdése c) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozók 2009-2010. évek nettó árbevételérıl, illetıleg ugyanezen idıszakban a
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételérıl szóló nyilatkozatait.
h.1.2. az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
bevonni kívánt alvállalkozó, amennyiben a 2010. év és a 2009. években a közbeszerzés
tárgyából (nyomdai kivitelezésbıl) származó nettó árbevételük az egyes években nem
haladta meg a nettó 5 millió forintot.
h.2.1. mőszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (3) bekezdése b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozók részérıl azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetését,
akik a szolgáltatás teljesítéséért felelısek. Beadandó iratok:
- szakember bemutatása (ajánlattevı által aláírt nyilatkozat),
- szakember képzettségét igazoló dokumentum másolata (bemutatott szakember
által aláírva),
- szakember rendelkezésre állását és gyakorlatát igazoló irat (bemutatott
szakember által aláírt nyilatkozat).
h.2.2. az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
bevonni kívánt alvállalkozó, amennyiben nem mutat be az ajánlatában legalább egy fı
középfokú nyomdai gépmester szakképesítéssel rendelkezı, legalább 3 év nyomdai
gépmester gyakorlattal rendelkezı szakembert, aki a teljesítésben közvetlenül is részt
fog venni.
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i) a hiánypótlás lehetısége;
Ajánlatkérı a Kbt. 83. § szerint ad lehetıséget a hiánypótlásra.
j) az ajánlattételi határidı;
2011. július 18 . 11:00 óra
k) az ajánlat benyújtásának címe;
Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest Csalogány u. 9-11., Mészáros Ildikó osztályvezetı
részére, I. emelet 130. szoba.
l) az ajánlattétel nyelve;
Magyar. Az idegen nyelvő iratokat nem hiteles magyar fordítással együtt kell benyújtani.
A fordítás helyessége az Ajánlattevı felelıssége.
m) az ajánlatok felbontásának helye, ideje;
Az ajánlatok felbontásának ideje: j) pontban megadott határidı lejártát követıen
azonnal.
Ajánlatok felbontásának helye: k) pontban megadott irodában.
n) annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el;
Ajánlatkérı tárgyalást nem tart.
o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által
elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja;
Ajánlatkérı tárgyalást nem tart.
p) eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2011. augusztus 2. 11:00 óra
Ajánlatkérı szóbeli eredményhirdetést nem tart, eredményhirdetés alatt az összegezés
megküldését kell érteni.
q) a szerzıdéskötés tervezett idıpontja;
2011. augusztus 12.
r) az ajánlattételi felhívás feladásának, illetıleg megküldésének napját;
2011. július 1 .
s) a részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §)
lehetıségét vagy kizárását;
Részajánlat nem tehetı. Alternatív ajánlat nem tehetı.
sz) annak meghatározását, hogy az ajánlatkérı alkalmazza-e a 253. § (1) bekezdését.
Ajánlatkérı nem alkalmazza a 253. § (1) bekezdését.
t) egyéb
1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
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A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattevıknek nyilatkozniuk kell.
2. Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidı lejártától számított 60 nap.
3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 80. § (2) pontban megadott
személyek.
4. Az ajánlatot a Kbt. 70/A § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelıen
kell benyújtani.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti, 4 másolati és 1 elektronikus példányban kell
benyújtani. Az elektronikus ajánlat (CD/DVD-n) az eredeti ajánlat szkennelt képét
tartalmazza pdf formátumban. Az ajánlatokon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy
„másolat” megjelölést. A borítékon kérjük feltüntetni:

„Ajánlat – Marketingkommunikációs anyagok nyomtatása – 2011., Tilos felbontani az
ajánlattételi határidı lejártáig”
feliratot.
5. Az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatok a dokumentációban találhatóak. A
dokumentáció a felhívást címzettként kézhez vevı vállalkozások által megkérhetı a
meszaros.ildiko@diakhitel.hu címre megküldött e-mailban. A dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele! A Dokumentáció át nem ruházható.
6. Az ajánlat tartalmazza a
 70. § (2) szerinti nyilatkozatot [a dokumentáció a mintát tartalmazza]
 71. § (1) szerinti nyilatkozatokat - nemlegest is [a dokumentáció a mintát
tartalmazza]
 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát
 aláírási címpéldány másolatát,
 meghatalmazott aláírása esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást,
 közös ajánlattétel esetén az egyetemleges felelısséget tartalmazó konzorciumi
szerzıdés egyszerő másolatát.
7. Ajánlattevı kiegészítı értelmezı tájékoztatást kérhet a felhívással és dokumentációval
kapcsolatban az ajánlattételi határidıt megelızı ötödik munkanapig. Ajánlatkérı a
kérdésekre a válaszokat az ajánlattételi határidıt megelızı harmadik munkanapig adja
meg. A kérdéseket az a) pontban megadott faxszámra és e-mail címre kérjük
megküldeni.
8. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérı felhívja az
ajánlattevık figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minısített
ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
Ajánlattevıt terheli.
10. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet Kbt. 70. § (4)-(7) bekezdéseire, különös tekintettel
arra, hogy ha egy -a Kbt. 4. § 2. pont a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozószemély/szervezet a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt
venni a szerzıdés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem
közös ajánlatevıként kell, hogy szerepeljen.
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