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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153298-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Digitális nyomtatási szolgáltatások
2016/S 087-153298

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Központi Statisztikai Hivatal
AK04355
Keleti Károly utca 5–7.
Budapest
1024
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pollák Györgyné
Telefon:  +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax:  +36 13458638
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ksh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ksh.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_124
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Központi Statisztikai Hivatal
AK04355
Buday László u. 1–3., V. emelet 18. iroda
Budapest
1024
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pollák Györgyné
Telefon:  +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax:  +36 13458638
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ksh.hu

mailto:kozbeszerzes@ksh.hu
http://www.ksh.hu
http://www.ksh.hu
http://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_124
mailto:kozbeszerzes@ksh.hu
http://www.ksh.hu
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: statisztika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A Központi Statisztikai Hivatal kérdőíveinek és mellékleteinek, kiadványainak, egyéb publikációinak nyomdai
előállítása, expediálási, postai feladásra történő előkészítési munkáinak elvégzése Ajánlattevő által biztosított
berendezéseken, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód
79811000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Központi Statisztikai Hivatal kérdőíveinek és mellékleteinek, kiadványainak, egyéb publikációinak nyomdai
előállítása, expediálási, postai feladásra történő előkészítési munkáinak elvégzése Ajánlattevő által biztosított
berendezéseken, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
79821000
79824000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HU1
A teljesítés fő helyszíne:
Nyertes ajánlattevő által megjelölt helyszín.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Központi Statisztikai Hivatal kérdőíveinek és mellékleteinek, kiadványainak, egyéb publikációinak nyomdai
előállítása, expediálási, postai feladásra történő előkészítési munkáinak elvégzése Ajánlattevő által biztosított
berendezéseken az alábbi mennyiségi adatok szerint.
— fekete-fehér nyomatok száma:
—– kérdőívek (rendszeres adatgyűjtésekhez): 2 325 000 A/4 nyomat,
—– kiadványok, egyéb publikációk: 4 200 000 A/4 nyomat,
— színes nyomatok száma: 5 520 000 A/4 nyomat,
— kötészet:
—– borítófóliázás: 64 000 db,
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—– ragasztókötés: 32 000 db,
—– irkafűzés: 29 000 db,
—– spirálozás: 200 db,
—– behordás (E-polcos kiadványok): 4 200 db,
—– laminálás: 1 600 db,
— borítékbeszerzés a kiadványokhoz, egyéb publikációkhoz:
—– TC/4 talpas (barna): 10 000 db,
—– TC/4 szilikonos: 25 000 db,
—– B/5: 15 000 db,
—– LA/4 jobb ablakos: 480 000 db,
—– LC/5 boríték: 75 000 db,
—– LA/4 boríték: 5 000 db,
— papírbeszerzés: A/4-esre számítva: 6 022 500 db,
— expediálás:
—– 648 000 db (boríték),
—– 8 000 db (24/A/4) etikett.
Papíranyag biztosítása.
Teljes mennyiségtől való eltérés – 20 %
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt a teljes mennyiségtől – 20 %-kal eltérhet, a
lehívott mennyiségeket teljesítésigazolás szerint, tételesen számolja el.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér összege naptári napra vonatkoztatva (HUF/
naptári nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem teszi lehetővé, mivel a szolgáltatást egy csomagban,
folyamatként kell kezelni a feladatok egymásra épülő jellege, funkcionális egysége és a szállítási határidő
teljesíthetősége miatt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll, tekintettel a Kbt. 62. § (3)–(5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be.
Előzetes igazolás:
— az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2)
bekezdéseinek hatálya alá,
— ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti információkat
megadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az egységes európai
közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában, az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat
benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik,
— az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása alapján ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése
szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával:
— az igazolásokat ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy
nem tartozik a 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a tekintettel a
14. és 16. §-ban foglaltakra is,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-ra tekintettel, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és
a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-
ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 8–11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben digitális nyomtatási eljárással
készült, kiadványok nyomdai előállításából (nyomtatási folyamattól a kötészetig)származó – általános forgalmi



HL/S S87
04/05/2016
153298-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5 / 11

04/05/2016 S87
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 11

adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és
a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
I. előzetes igazolási mód:
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel, a 2. § (1) bekezdés c) pontja
esetében ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványában elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, ezért a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat nem közli,
— fentiekre tekintettel, Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek
való megfelelést azzal, hogy a megítéléséhez szükséges információk tekintetében a rendelet 2. § (5) bekezdés
alapján egyszerű nyilatkozatot tesz az egységes európai közbeszerzési dokumentumban;
II. igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint
hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
Fentiek alapján, az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
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P.1. amennyiben az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben nem rendelkezik
digitális nyomtatási eljárással készült, kiadványok nyomdai előállításából (nyomtatási folyamattól a kötészetig)
származó, összesen legalább 56 000 000 HUF, – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
M.1. a Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pontok szerinti igazolási módok
alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege, továbbá
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— saját teljesítés aránya (%).
Konzorciumi teljesítés esetén a gazdasági szereplő kizárólag a saját teljesítésére vonatkozó adatokat
használhat fel. Ebben az esetben, a teljes ellenszolgáltatás és teljes mennyiség mellett, fel kell tüntetni a
gazdasági szereplő saját teljesítésének adatait is (mennyiség és ellenszolgáltatás).
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények;
M.2. a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatásához Ajánlattevő ismertesse az alkalmasság körében
előírt szakember nevét, szakmai gyakorlatát, végzettségét cégszerűen aláírt nyilatkozatban,
— a megajánlott szakemberek tekintetében a teljesítés idejére vonatkozó, szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozat benyújtása szükséges,
— a megadott adatok alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a megjelölt személyek könyvkötészeti, illetve
nyomdaipari végzettségét igazoló szakközépiskolai, vagy szakiskolai bizonyítványának vagy a könyvkötészeti,
illetve a nyomdaipari szakképesítést igazoló OKJ oklevelének egyszerű másolatát,
— továbbá, be kell nyújtani a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat, melynek
tartalmaznia kell a szakember nevét, valamint az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a szakmai tapasztalatok ismertetését, az egyes tevékenységek kezdő és
befejező idejét (év/hónap/ nap pontossággal).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai
alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére
figyelemmel is vizsgálja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
I. Előzetes igazolási mód:
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel, a 2. § (1) bekezdés c) pontja
esetében ajánlatkérő alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványában elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, ezért a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információkat nem közli,
— fentiekre tekintettel, Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek
való megfelelést azzal, hogy a megítéléséhez szükséges információk tekintetében a rendelet 2. § (5) bekezdés
alapján egyszerű nyilatkozatot tesz az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint
hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
Fentiek alapján, az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
M.1 amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
teljesített:
M.1.1. legalább 1 db (egy darab) digitális nyomtatási eljárással készült, kiadványok nyomdai előállítására
(nyomtatási folyamattól a kötészetig) vonatkozó minimum nettó 8 000 000 HUF értékű, vagy minimum 3 000
000 nyomat mennyiségű referenciamunkával;
M.1.2. legalább 1 db (egy darab) nyomtatványok, kiadványok expediálása, postai feladásra történt
előkészítése tárgyú minimum nettó 8 000 000 HUF értékű, vagy minimum 120 000 küldemény mennyiségű
referenciamunkával.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az
ajánlati felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített
szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának
megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is
magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi
figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során;
M.2. amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő könyvkötő, aki rendelkezik legalább 3 év nyomdai könyvkötészeti gyakorlattal, és könyvkötészeti
szakközépiskolai, vagy szakiskolai végzettséggel vagy könyvkötő (azonosító: 34 543 06) OKJ képesítéssel
vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkezik. Az egyenértékűséget Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
M.2.2. 1 fő gépkezelő (operátor), aki rendelkezik legalább 3 éves nyomda vagy sokszorosítógép kezelői
gyakorlattal, és nyomdaipari szakközépiskolai, vagy szakiskolai végzettséggel vagy nyomdaipari gépkezelői
(azonosító: 54 213 04) OKJ képesítéssel, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkezik. Az
egyenértékűséget Ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
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Egy személy, egy alkalmassági követelményt teljesíthet, a szakemberek között átfedés nem megengedett.
Az egyes szakemberek vonatkozásában előírt szakmai gyakorlatnak szakemberenként összességében kell
fennállnia.
Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik folyamatos és megszakítás nélküli szakmai gyakorlattal,
ajánlatkérő a megkövetelt szakmai gyakorlati időtartam számítása során több, egymástól időben elkülönülő
részidőtartamból álló gyakorlatokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az egy azonos időszakra eső, több egymástól elkülönülő gyakorlat megjelölése esetén is csak
egy időszakot vesz figyelembe, azaz a gyakorlati idők számítása során az esetleges időbeli átfedések nem
számítódnak többszörösen.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az
ellenértéket az igazolt teljesítést követően, havonta, a kiállított számla kézhezvételét követő 30 naptári napon
belül egy összegben, – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével – átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint, figyelemmel a
számla ajánlatkérő általi kézhezvétele napját követő naptól, az igazolt szerződésszerű teljesítéstől számított
30 naptári napon belül. Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján – a teljesítés elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. Alvállalkozó igénybe vétele esetén
Kbt. 135. § (3) bekezdés szerint.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/06/2016
Helyi idő: 10:00
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/06/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály, 1024 Budapest, Buday László u. 1–3. V. emelet 18. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, a Kbt. 71. § (6) bek. esetén ajánlatkérő teljes körű
hiánypótlást biztosít.
2. A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek a http://
www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_124 oldalon. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (2)
bek. szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltött dokumentáció átvételét, a közbeszerzési
dokumentumokban található regisztrációs ív kitöltésével, és jelen felhívás I.1.) pontjában meghatározott fax
vagy e-mail címre való visszaküldésével kell igazolni, melynek megküldése a gazdasági szereplő kizárólagos
felelőssége, annak elmulasztásából eredő károkért Ajánlatkérő felelősségét kizárja.
3. Ajánlattevőnek a Kbt. 66–67. §-ainak megfelelően a jelen felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 2
példányban (1 eredeti papír alapú példány és 1 elektronikus adathordozón rögzített példány).
4. Az ajánlat eredeti példányában valamennyi benyújtandó dokumentumot eredetiben vagy egyszerű
másolatban is benyújthatóak, ide nem értve az ajánlattevő(k) által megtett, közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatokat (Kbt. 47. § (2) bek.). Közös ajánlattétel esetén az
együttműködési megállapodást eredeti példányban kell becsatolnia ajánlattevőnek. Felhívjuk továbbá a
figyelmet a 66. § (2)–(4) bekezdésekre is.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 13. §-ra.
6. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
7. A felhívás IV.2.4) pontja szerint az ajánlattétel nyelve magyar.
A nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani.
8. A kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel a felhívás I.1)
pontjában meghatározott címre telefaxon, ill. e-mailen küldött küldeményben. (Kbt. 56. § (1)–(7) bek.), melyet
szerkeszthető formátumban is kérünk e-mail útján megküldeni.

http://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_124
http://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_124
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9. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány bírálati szempontrendszerét alkalmazza:
1. ajánlati ár nettó ár (HUF) súlyszám: 90.
Értékelés fordított arányosítás módszerével a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (2012. évi
61. szám) III.A.1.ba) pontja szerint;
2. késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér összege naptári napra vonatkoztatva (HUF/naptári nap) súlyszám:
10.
Ajánlható minimum érték: 50 000 HUF/naptári nap, maximum érték 100 000 HUF/naptári nap.
A minimum értéknél alacsonyabb vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, a maximum értéknél
nagyobb vállalásra a maximális pontszám adható.
Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 1–10 pont. Kerekítés két tizedes jegyig történik.
Értékelési egyenes arányosítás módszerével a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (2012. évi
61. szám) III.A.1.bb) pontja szerint
Ajánlatkérő Kbt. 77. § (2) bek. alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza
a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek
összpontszáma a legmagasabb.
10. A jelen ajánlati felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. A
közbeszerzési eljárásban irányadó jog a magyar jog.
11. A felhívás II.1.5) pontban megadott becsült érték nem a jelen eljárás becsült értéke, annak mértéke
technikai okok miatt került feltüntetésre (ellenkező esetben a hirdetmény nem továbbítható).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

