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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://192.168.3.10:8080/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000187602018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

Zuglói Lapok c. önkormányzati lap nyomdai szolg-okKözbeszerzés 
tárgya:

Budapest főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri HivatalAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000187602018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Budapest főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Budapest 1145

Pétervárad Utca 2.

Szolgáltatás megrendelés

Zuglói Lapok c. önkormányzati lap nyomdai kivitelezése, kapcsolódó nyomdai 
szolgáltatásokkal, továbbá a megrendelt nyomdai termékek specifikáció szerinti 
leszállítása

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló Zuglói Lapok c. önkormányzati lap nyomdai kivitelezése, 
kapcsolódó nyomdai szolgáltatásokkal, továbbá a megrendelt nyomdai termékek specifikáció szerinti leszállítása. Az újság 
lapszámonként 16 oldal, 290 x 390 mm vágott lapméret (254 x 353 mm tükörméret), megjelenésenként 71.000 példány. Az 
újságnyomó papír súlya 47 -52g/m2, 4+4 színnyomással, kötegelve, 50 db/kötet, alul-felül védőpapírral ellátva, pántolva. Összesen 22 
alkalommal (2018-ban tervezetten 9 alkalommal) a Megrendelő által meghatározott a Műszaki Leírásban meghatározott időpontokban,
többszínnyomással, a szerződésben foglalt feltételek szerint. Nómenklatúra: 79821000-5 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
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Budapest XIV. kerület közigazgatási területén
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EKR-OT-00424/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2018.06.01.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha P.1.) ha a közbeszerzés tárgya szerinti (nyomdai szolgáltatás) nettó árbevétele az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 
14.000.000. Ft-ot. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha M.1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) olyan nyomdai szolgáltatás tárgyú referenciával, melynek keretében 
összesen legalább 50.000 példányszám nyomdai kivitelezése valósult meg. A fentiekben előírt mérték több referenciával is igazolható. 
M.2.) nem rendelkezik legalább 1 fő, min. középfokú végzettségű, legalább hároméves, nyomdai munkákban szerzett gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

80Súlyszám / Jelentőség:

ellenszolgáltatás ( nettó Ft/példány)Megnevezés:

Ár szempont:

Súlyszám / JelentőségKöltség szempont

Költség szempont:

20késedelmi kötbér (24 órán belüli 
késedelem esetén, nettó Ft/óra)

Súlyszám / JelentőségMinőségi szempont

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

III. szakasz: Értékelési szempontok

Igen

Igen

Nem

Igen

AK nem kívánja alkalmazni.
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