
 
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 

  
  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
  

  
AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

  
   

Építési beruházás [ ]  

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [X]  

Építési koncesszió [ ]  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti 
ki 

  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_________ 

Azonosító kód___________________________ 

Szolgáltatási 
koncesszió 

[ ]  
  

  
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1) NÉV , CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK)  

Hivatalos név: 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  

Postai cím: 
Könyves Kálmán körút 54-60.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1087  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási 
Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. I. emelet 137-es 
iroda 
Címzett: 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási 
Szervezet  

Telefon: 
+36 (1) 
511-3886  

E-mail:  
bicskei.krisztina@mav-start.hu  

Fax: 
+36 (1) 
511-1982  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): 
www.mav-start.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 



  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA 
  

Központi szintő [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintő [ ]  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 
[ ]  

Közjogi szervezet [x]  Egyéb [ ]  

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ TEVÉKENYSÉGI KÖRE  

I.3.1) A KBT. VI.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 
  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidı, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egyéb (nevezze meg): Vasúti közlekedési 
tevékenység  

[ ] Egészségügy   

  
  
I.3.2) A KBT. VII.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

  

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és 
kitermelése  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  



[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülıtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötıi tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  
 

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 
[ ] nem [x]  

  

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS   
        

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

A MÁV-START Értesítı, a vállalati belsı újság, a vállalati hírlevél, valamint a Választható 
Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) kisfüzetének és egyéb formanyomtatványainak nyomdai 
munkálatai 

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [ ] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [x] Szolgáltatás  

Szolgáltatási kategória  15 [ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérı 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelıen 

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
  
  

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 
NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód 

A teljesítés helye  

Magyarország  

NUTS-kód  HU 1 HU 2 HU3 

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  



II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek 
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel 
[ ]  

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  

Vállalkozási szerzıdés 

A MÁV-START Értesítı, a vállalati belsı újság, a vállalati hírlevél, valamint a Választható 
Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) kisfüzetének és egyéb formanyomtatványainak  nyomdai 
munkálatai 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fı szószedet   Kiegészítı szószedet (adott esetben) 

Fı tárgy 79.82.10.00-5     
 

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [X] nem [ ]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre 
[X]  

valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Vállalkozási szerzıdések az alábbi részajánlatok tekintetében: 
 
I. részajánlat: 
A MÁV-START Zrt. havonta legalább 1 (évente legfeljebb 15) alkalommal megjelenı 
vállalati újságjára nyomdai kivitelezés. 
A kiadvány adatai: Forma: A/4 

    Terjedelem: 8 – 16 oldal 
    Papírminıség: 110 grammos matt mőnyomó 

Szín:  Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: 2 + 2 



színnyomás (fekete, kék);  
                4 + 4 színnyomás 
    Kötészet: összehordás, vagy irkafőzés 
    Példányszám: 3700 példány/alkalom 

Megjelenés: havonta 1 alkalom, illetve esetenként  
Szállítás: megadott példányszámok alapján kötegelve 1087 
Budapest, Könyves K. krt. 54-60. címre 
Anyagleadás: a megrendeléstıl számított 5 munkanapon 
belül, nyomdai pdf formájában. 

 
II. részajánlat tárgya és mennyiségi adatai 
 
A MÁV-START Zrt. havonta megjelenı (évente 12 alkalommal), a MÁV-START Zrt. 
munkavállalói részére szóló nyomatott Hírlevelének nyomdai kivitelezése.  
A kiadvány adatai: Forma: A/4 

    Terjedelem: 2 vagy 4 oldal 
    Szín: 1 + 1 színnyomás (kék)  

Papírminıség: 90g ofszett 
    Példányszám: 7200/hónap 

Szállítás: MÁVINFORMATIKA, Budapest, Déli pályaudvar 
Anyagleadás: a megrendeléstıl számított 5 munkanapon 
belül, nyomdai pdf formájában. 
 

 

III. részajánlat tárgya és mennyiségi adatai: 
 
A VBKJ választásokhoz, nyilatkoztatáshoz kapcsolódó nyomdai kivitelezés elvégzése  
Mennyiségi adatok:  

• Tájékoztató füzet  
Példányszám: 7600 db -20% 
Méret: A/5 
Papírminıség: Borító: 180 g matt mőnyomó Belívek: 90 g ofszett 
Terjedelem: 48 + 4 oldal 
Nyomás: Borító (B1, B2 B3, B4): 4 + 4, Belívek: 1 szín nyomással (fekete) 
Kötészet: irkafőzés 
Csomagolás: 50-es példányszámonként, zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 
iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 
• Nyilatkozat „A”,  

Példányszám: 15.200 db -20% 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 2 oldal  
Nyomás: 1 + 1 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 



iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 
            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 
• Nyilatkozat „B”  

Példányszám: 4000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem:2 oldal 
Nyomás: 1+1 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 
iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében. 
Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  

            formájában. 
 

• Pénztári nyilatkozat  
Példányszám: 7600 db -20% 
Méret: A/4 
Papírminıség: 9 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 
iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 
• Egyéb Nyilatkozat 1  

Példányszám: 5000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 
iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 
 

• Egyéb Nyilatkozat 2  
Példányszám: 5000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 
iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  



            formájában. 
 

• Egyéb Nyilatkozat 3  
Példányszám: 5000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 500-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 
iroda (pontos lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 

IV. részajánlat tárgya és mennyiségi adatai: 
 
MÁV START Értesítı tördelése és nyomtatása  
A MÁV-START Értesítı egy naptári évben 15 (– 30 %) alkalommal jelenik meg, 
alkalmanként 40-60 oldal terjedelemben.  
Mőszaki adatok: 
Alak-forma: A/4 
Terjedelem: 40-60 oldal  
Színek: 1+1 (fekete) 
Kötészet: irka 
Példányszám: 361 db 
 
Átlagosan 2-3 hetente jelenik meg egy szám, (de elıfordulhat olyan idıszak, amikor 
egyszerre két szám megjelenése szükséges, amit hosszabb szünet követ, igazodva az 
Ajánlatkérı igényéhez) 
A leszállítás módja: kötegelve 
A leszállítási címeket (teljesítés helyeinek pontos felsorolása) a dokumentáció mőszaki 
melléklete tartalmazza. 

A fentiek beszerzésére az Ajánlatkérı 1 év (+ 1 év opció) idıtartamú szerzıdéseket kíván 
kötni (részajánlatonként).  

 II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [X] nem [ ] 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az opció keretében a szerzıdés idıtartamát 1 
év idıtartammal meghosszabbítsa  

 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 



  

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  
 

Az idıtartam hónap(ok)ban: 12 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés (év/hó/nap)  

  

III. SZAKASZ  : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓ K   

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   
 

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmi kötbér, nemteljesítési kötbér, hibás teljesítési kötbér 

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre  

A Kbt. 305. §-ában foglaltaknak megfelelıen. Ajánlatkérı az igazolt teljesítést követıen 
kiállított számlákat, a teljesítéstıl számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.  
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése irányadó. 

III.1.3) A  nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  

Nem követelmény.  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben) igen [ ] nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK   
   

III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve 
a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattevı), alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattevı), a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
fennállnak. 
Ajánlatkérı kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevıt (közös ajánlattevıt), aki, illetve 
akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 



alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
 
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevınek 
(közös ajánlattevınek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez 
erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
 

Ajánlattevı (közös ajánlattevı) köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.  
 

A Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az 
eredményhirdetésen az ajánlatkérı felhívja a nyertes ajánlattevıt a Kbt. 63. § (2) és (3) 
bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történı benyújtására.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevınek (konzorcium esetében a 
konzorciumi tagnak) illetve a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az 
alábbiakat: 
 

P/1. utolsó 3 lezárt üzleti évérıl (2006-
2007-2008) szóló, a számviteli 
jogszabályoknak megfelelı 
beszámolójának egyszerő másolata, 
amennyiben a letelepedésük szerinti 
ország joga elıírja; [Amennyiben 
letelepedésük szerinti ország joga nem írja 
elı beszámoló közzétételét, ajánlatkérı 
elfogadja az ajánlattevı, közös ajánlattétel 
esetén a konzorciumi tag, illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó erre vonatkozó egyszerő, 
könyvelıje (könyvvizsgálója) által 
ellenjegyzett nyilatkozatát is.]  
 

P/2 a) és b) P/3 a) és b) illetve P/4. a) és 
b) az elmúlt kettı évben (2007-2008) 
évenkénti bontásban a teljes forgalomra 
(nettó árbevételre) vonatkozó, illetve a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

A szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasságot az alábbi tényezık zárják ki: 
 

I., II., III. IV. Részajánlathoz: 

P/1. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója közül 
bármelyiknek az utolsó három lezárt üzleti 
évek (2006-2007-2008.) mindegyikében az 
adózás utáni eredménye negatív volt; (önálló 
megfelelés) 

I. és IV. részajánlathoz: 

P/2a. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes 
teljes forgalma (nettó árbevétele) az elızı 
kettı évben (2007-2008) összesen nem érte el 



közbeszerzés tárgyából (I. és IV. 
részajánlatnál: újság nyomdai elıkészítés 
és nyomdai kivitelezés, II. részajánlatnál: 
szórólapok, formanyomtatványok 
elıállítása – ezen belül minimum 80 g-os 
maximum 130 g-os papírminıségen 1 
vagy 2 oldalas kiadványok elıállítása -, 
III. részajánlatnál: minimum 40 oldalas 
kiadvány vagy újság nyomdai 
kivitelezése) származó forgalomra (nettó 
árbevételre) vonatkozó, cégszerően aláírt 
nyilatkozat 
 

 
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján az 
ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez 
szükséges alkalmasság igazolása 
érdekében más szervezet (szervezetek) 
erıforrására is támaszkodhat. Az 
ajánlattevı ebben az esetben a Kbt. 65.§ 
(4) bekezdésének megfelelıen köteles 
igazolni azt is, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésére állnak majd a szerzıdés 
teljesítésének idıtartama alatt.  
Az igazolás az érintett szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával történik, 
emellett pedig érintett szervezet azon 
alkalmasságot, amelyhez erıforrást 
biztosít az ajánlattevıvel azonos módon 
köteles igazolni. 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem 
minısülhet erıforrásnak a 66. § (1) 
bekezdés a)-c) pontja szerinti körülmény, 
kivéve, ha az ajánlattevı és az erıforrást 
nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás 
áll fenn.  

a nettó 5 millió Ft-ot (együttes megfelelés); 

P/2b. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes 
forgalma (nettó árbevétele) a közbeszerzés 
tárgyában (újság nyomdai elıkészítés és 
nyomdai kivitelezés) az elmúlt kettı évben 
(2007-2008) összesen nem érte el a nettó 4 
millió Ft-ot; (együttes megfelelés). 

II. részajánlathoz: 

P/3a. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes 
teljes forgalma (nettó árbevétele) az elızı 
kettı évben (2007-2008) összesen nem érte el 
a nettó 1 millió Ft-ot (együttes megfelelés); 

P/3b. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes 
forgalma (nettó árbevétele) a közbeszerzés 
tárgyában az elmúlt kettı évben (2007-2008) 
összesen nem érte el a nettó 600 000 Ft-ot; 
(együttes megfelelés). 

Ajánlatkérı ezen részajánlat tekintetében a 
közbeszerzés tárgyán az olyan tevékenységet 
érti, amelynek keretében az ajánlattevı 
minimum 80 g-os maximum 130 g-os 
papírminıségen 1 vagy 2 oldalas kiadványt 
(szórólap, formanyomtatvány, stb.) állított 
elı. 

III. részajánlathoz: 

P/4a. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 



esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes 
teljes forgalma (nettó árbevétele) az elızı 
kettı évben (2007-2008) összesen nem érte el 
a nettó 2 millió Ft-ot (együttes megfelelés); 

P/4b. alkalmatlan az ajánlattevı (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
ha az ajánlattevı (konzorcium esetében a 
konzorciumi tag) illetıleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes 
forgalma (nettó árbevétele) a közbeszerzés 
tárgyában (minimum 40 oldalas kiadvány 
vagy újság nyomdai kivitelezése) az elmúlt 
kettı évben (2007-2008) összesen nem érte el 
a nettó 1 millió Ft-ot; (együttes megfelelés). 

 

 

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevıre (konzorcium esetében 
konzorciumi tagra) illetve a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozóra 
vonatkozóan az alábbi adatokat és 
tényeket kell az ajánlatkérı tudomására 
hozni: 
M/1. M/2 és M/3 A közbeszerzés 
tárgyában (I. és IV. részajánlatnál: újság 
nyomdai elıkészítés és nyomdai 
kivitelezés, II. részajánlatnál: minimum 80 
g-os maximum 130 g-os papírminıségen 1 
vagy 2 oldalas kiadvány elıállítása 
(szórólap, formanyomtatvány, stb.), III. 
részajánlatnál: minimum 40 oldalas 
kiadvány, füzet vagy újság nyomdai 
kivitelezése, melynek kötészete irkafőzött) 
az elmúlt legfeljebb kettı év (2007-2008.) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

I. és IV. Részajánlathoz: 

M/1. alkalmatlan az ajánlattevı, (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
amennyiben együttesen nem rendelkezik az 
elmúlt kettı évbıl (2007-2008.) összesen 
nettó 4 millió forint értékő referencia 
munkákkal. (együttes megfelelés).  Minden 
referencia munkának újság nyomdai 
kivitelezésére kell vonatkoznia. 

Ajánlatkérı további elvárása a referenciák 
kapcsán, hogy a bemutatott referencia 
munkák között legalább egy referencia 
esetében az ellenszolgáltatás összegének el 
kell érnie a nettó 2 millió Ft értéket. 

Ajánlatkérı az egyértelmőség kedvéért 
rögzíti, hogy a folyamatban lévı referencia 



legjelentısebb befejezett projektjeinek 
ismertetése a cégjegyzésre jogosult 
személy aláírásával ellátott egyszerő 
nyilatkozat formájában az alábbi 
tartalommal: 

- szerzıdést kötı másik fél 
megnevezése, címe, székhelye, 

- a kontaktszemély megnevezése, 
elérhetısége (cím, telefonszám, 
esetleg e-mail, fax), 

- a projektben végzett feladat leírása, 
- a teljesítés ideje, idıtartama [a 

projekt kezdete, befejezése (év, 
hónap)], 

- a teljesítés helye, 
- az ellenszolgáltatás nettó összege, 

vagy a korábbi szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adat 
megjelölése; 

A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján az 
ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez 
szükséges alkalmasság igazolása 
érdekében más szervezet (szervezetek) 
erıforrására is támaszkodhat. Az 
ajánlattevı ebben az esetben a Kbt. 65.§ 
(4) bekezdésének megfelelıen köteles 
igazolni azt is, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésére állnak majd a szerzıdés 
teljesítésének idıtartama alatt.  
Az igazolás az érintett szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának benyújtásával történik, 
emellett pedig érintett szervezet azon 
alkalmasságot, amelyhez erıforrást 
biztosít az ajánlattevıvel azonos módon 
köteles igazolni. 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem 
minısülhet erıforrásnak a 67. § (3) 
bekezdés a), d)-f) pontja szerinti 
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevı és az 
erıforrást nyújtó szervezet között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi 
befolyás áll fenn.  

munka abban az esetben fogadható el, ha a 
projekt kezdı idıpontja 2007. vagy 2008. 
évekre tevıdik.  

 

II. Részajánlathoz: 

M/2 Alkalmatlan az ajánlattevı, (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
amennyiben együttesen nem rendelkezik az 
elmúlt kettı évbıl (2007-2008.) összesen 
legalább nettó 600 ezer forint értékő 
referencia munkákkal a közbeszerzés 
tárgyában. (együttes megfelelés).  Ajánlatkérı 
a közbeszerzés tárgyán az olyan referencia 
munkákat érti, amelyben az ajánlattevı 
minimum 80 g-os maximum 130 g-os 
papírminıségen 1 vagy 2 oldalas kiadványt 
(szórólap, formanyomtatvány, stb.) állított 
elı. 

 

III. Részajánlathoz: 

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevı, (konzorcium 
esetében a konzorciumi tag) illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
amennyiben együttesen nem rendelkezik az 
elmúlt kettı évbıl (2007-2008.) összesen 
legalább nettó 600 ezer forint értékő 
referencia munkákkal a közbeszerzés 
tárgyában. (együttes megfelelés).  Ajánlatkérı 
a közbeszerzés tárgyán az olyan referencia 
munkákat érti, amelyben az ajánlattevı 40 
oldalnál nagyobb oldalszámú füzetet 
(kiadványt vagy újságot) állított elı, melynek 
kötészete irkafőzött  

 

 

 

III.2.4) Fenntartott szerzıdések  

A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  



A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK   
  

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [ ] nem [X]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA   
   

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK   
    

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni) 

  Részszempont – Vállalati belsı újság (I. részajánlat) Súlyszám 

1. 
8 oldalas lapszám [címoldal: 3 szín, belívek: 2 + 2 szín] nyomdai 
kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó Ft/példány) 

5 

.2

. 
8 oldalas lapszám [4 + 4 szín] nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy 
példányra vetítve (nettó Ft/példány) 

10 

3. 
12 oldalas lapszám [címoldal 3 szín, belívek 2 + 2 szín] nyomdai 
kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó Ft/példány) 

5 

4. 
12 oldalas lapszám [4 + 4 szín] nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy 
példányra vetítve (nettó Ft/példány) 

25 



5. 
16 oldalas lapszám [címoldal 3 szín, belívek 2 + 2 szín] nyomdai 
kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó Ft/példány) 

20 

6. 
16 oldalas lapszám [4 + 4 szín] nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy 
példányra vetítve (nettó Ft/példány) 

25 

7. 
fizetési határidı [a teljesítéstıl számítottan, naptári napban kifejezve] 
(minimum 30 naptári nap) 

10 

   

 Részszempont – vállalati hírlevél (II. részajánlat)  

   

1. 
2 oldalas hírlevél [1+1 szín] nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy 
példányra vetítve (nettó Ft/példány) 40 

2. 
4 oldalas hírlevél [1+1 szín] nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy 
példányra vetítve (nettó Ft/példány) 40 

3. 
fizetési határidı [a teljesítéstıl számítottan, naptári napban kifejezve] 
(minimum 30 naptári nap) 20 

 Részszempont – VBKJ kiadványok (III. részajánlat)  

1. 
48 + 4 oldalas füzet [borítóoldalak 4+4 szín, belívek 1 + 1 szín] nyomdai 
kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó Ft/példány) 40 

2. 
Nyilatkozat „A” megnevezéső, 2 oldalas formanyomtatvány1 + 1 színben 
történı nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó 
Ft/példány) 

30 

3. 
Nyilatkozat „B” megnevezéső, 2 oldalas formanyomtatvány1 + 1 színben 
történı nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó 
Ft/példány) 

10 

4. 
Pénztári nyilatkozat megnevezéső, 1 oldalas formanyomtatvány1 + 0 színben 
történı nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy példányra vetítve (nettó 
Ft/példány) 

5 

5. 
Egyéb nyilatkozat „1”, „2”, „3” megnevezéső, 1 oldalas formanyomtatványok 
1 + 0 színben történı nyomdai kivitelezésének vállalási ára egy példányra 
vetítve (nettó Ft/példány) 

5 

6. 
fizetési határidı [a teljesítéstıl számítottan, naptári napban kifejezve] 
(minimum 30 naptári nap) 10 

 
Részszempont – MÁV-START Értesítı (IV. részajánlat) 

 

1. 
40 oldalas füzet, 1 színben történı nyomdai elıkészítésének és kivitelezésének 
vállalási ára egy példányra vetítve (nettó Ft/példány) 45 

2. 
40 oldalasnál nagyobb terjedelmő füzet megrendelése esetén, a 40 oldal feletti 
oldalak 1 színben történı nyomdai elıkészítésének és kivitelezésének vállalási 
ára egy oldalra vetítve (nettó Ft/oldal) 

45 

3. 
fizetési határidı [a teljesítéstıl számítottan, naptári napban kifejezve] 
(minimum 30 naptári nap) 

10 
 
 



 
 

 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) 

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK   
 

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 
nem [x]  

Igen válasz esetén 

Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

  

  
 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/01/11. (év/hó/nap ) Idıpont: 10.00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A fent megjelölt összeghez áfa is járul, vagyis a dokumentáció teljes ellenértéke 20 000 Ft 
+ ÁFA=25 000 Ft. Ezen összeg a teljes dokumentáció árára vonatkozik, a dokumentáció 
nem kerül szétbontásra részajánlatonként. A dokumentáció ellenértékének megfizetése 



átutalással történhet a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Raiffeisen Banknál 
vezetett 12001008-00154206-00100003 számú bankszámlájára.  
Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét / „MÁV-START Értesítı, a vállalati belsı 
újság, a  vállalati hírlevél és a Választható Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) kisfüzetének és 
egyéb formanyomtatványainak  nyomdai munkálatai” / fel kell tüntetni. A bruttó összeg 
átutalásának bizonylata szükséges a dokumentáció átvételéhez.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum: 2010/01/11 (év/hó/nap) Idıpont: 10.00  

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

HU  

Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/01/11. (év/hó/nap) Idıpont: 10.00  

Helyszín : MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 
körút 54-60. III emelet 230 tárgyaló  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK   
 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ?  
igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: 

2010. január 22. 10.00 óra  

V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 



2010. február 1. 10.00 óra 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı 
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben)  

Az ajánlatkérı ajánlattételi dokumentációt készít, mely az ellenérték átutalását követıen 
átvehetı ajánlatkérı kapcsolattartási pontjaként megadott helyszínen. A dokumentáció 
ajánlatkérıtıl való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció 
beszerzésének határideje: 2010. január 11. 10:00 óra, amely megegyezik a bontás 
idıpontjával. A dokumentáció – elızetes telefonos egyeztetés után –átvehetı személyesen 
vagy meghatalmazott útján, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési és 
Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. I emelet 137. szoba, 
az egész ajánlattételi idıszakban munkanapokon 9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidı 
lejártának napján 8.00-10.00 óráig).  

V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felsı határa:  

A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0,1-10 pont.  

V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az 
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

A bírálat során az adható pontszám mindegyik részajánlat mindegyik részszempontja 
esetében 0,1-10 pont. Ajánlatkérı számára legkedvezıbb ajánlati elem 10 pontot kap, a 
többi arányosan kevesebbet.  
Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérı két tizedes jegy pontosságig számol, majd 
az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszámot a matematika 
szabályai szerint egész pontra kerekíti, majd a kerekített értékeket összeadja. Ez a pontszám 
lesz az ajánlattevı végsı pontszáma. Azonos végsı pontszámok eseten ajánlatkérı a Kbt. 
90. § (2)-(4) bekezdéseit alkalmazza. 
A pontozás módszerének részletezése a Dokumentációban szerepel.  

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1. Ajánlatkérı az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához. 
2. Jelen eljárásban alternatív ajánlat tételre nincs mód egyik részajánlat tekintetében sem. 
3. Ajánlatkérı a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján a Kbt. 83. § -ban foglaltaknak 
megfelelıen biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. 
4. Az ajánlattevınek részajánlatonként külön-külön a Kbt. 250. § (3) bekezdés d) pontja 
nyomán ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai 



vonatkozásában. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)  
5. Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése vonatkozásában 
(részajánlatonként). 
6. Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak minısül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, errıl is 
nyilatkoznia kell. 
7. Az ajánlat minden oldalát (az üres oldalakat is) kitörölhetetlen tintával vagy géppel 
elkészítve, folyamatos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével kell ellátni. Az 
ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 3 papír alapú példányban (1 eredeti, 2 
másolat) kell benyújtani. Az ajánlat minden példányán szerepelnie kell az „eredeti” vagy a 
„másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A 
csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevı nevét, címét, 
valamint az alábbi megjelölést: „MÁV-START Értesítı, a vállalati belsı újság,  a  vállalati 
hírlevél és a Választható Béren Kívüli Juttatás (VBKJ) kisfüzetének és egyéb 
formanyomtatványainak  nyomdai munkálatai” 
9. Az ajánlatban az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követıen a cégjegyzésre 
jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni 
kell az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevı), illetıleg a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, valamint az értékelésre kerülı 
tartalmi elemek számszerősíthetı adatait az adott részajánlatnak megfelelıen. Azon 
részajánlatra vonatkozóan kell kitölteni a felolvasólapon az értékelésre kerülı tartalmi 
elemek számszerősíthetı adatait, amelyre az ajánlattevı ajánlatát benyújtja (ha mind a négy 
részajánlatra vonatkozóan kíván ajánlatot tenni, akkor értelemszerően mind a négy 
részajánlat tekintetében ki kell tölteni a felolvasólapot). A megpályázni kívánt részajánlat 
tekintetében valamennyi részszempontra ajánlatot kell tenni és azt a felolvasólapon fel kell 
tüntetni! A felolvasólap Ajánlatkérı által elvárt formáját az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmazza.  

10. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelybıl állagsérelem nélkül lapot kivenni, 
cserélni nem lehet. Ajánlatkérı önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt 
kielégítı megoldásnak. 
11. Ajánlatkérı a bontásra az ajánlattevıknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok 
bontására a beadás sorrendjében kerül sor. 
12. Ajánlattevınek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak – és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az 
ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi 
határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, azon cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerő másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, 
akik az ajánlatot, az abban szereplı nyilatkozatokat szignálják, aláírják. [Amennyiben az 
ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevı (konzorcium esetén a 
konzorciumi tag), illetıleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást 
nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselıjének felhatalmazása alapján más személy 
szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén 
csatolni kell eredeti vagy közjegyzı által hitelesített formában, melyen szerepelnie kell a 
felhatalmazott személy aláírás- és szignómintájának is. 
13. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás nyelve magyar. Ennek alapján az 
ajánlattevınek – konzorcium esetén konzorciumi tagoknak – és a közbeszerzés értékének 



10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevı részére 
a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek minden nyilatkozatot, hatósági 
igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A hatósági 
igazolásokról hiteles fordítás szükséges. Hiteles fordításnak minısül a szakfordításról és 
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles fordítás. 
14. Jelen ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjához : Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıtıl nem 
követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de az ajánlatban utalni kell a közös 
ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium 
vezetı tagját, annak címét, egyéb elérhetıségét. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevıknek megállapodást (konzorciális szerzıdés) kell kötniük egymással, melyben 
szabályozzák a közös ajánlattevık egymás közötti és az ajánlatkérıvel való kapcsolatát. A 
konzorciális szerzıdést egyszerő másolati példányban csatolni kell az ajánlathoz. A 
szerzıdéssel, annak minimális tartalmával kapcsolatos további ajánlatkérıi elvárásokat az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
15. Amennyiben az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy ajánlattevı arról köteles ajánlatában 
nyilatkozni. 
16. Ajánlatkérı tájékoztatásul közli, hogy a nyertes ajánlattevınek a szerzıdéskötést 
megelızıen nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek körérıl, amely(ek) felett 
az ajánlattevı a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely(ek) 
az ajánlattevı felett többségi befolyást gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetıségét. 
17. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevıt terheli.  
18. A Dokumentáció részét képezı és a részletes szerzıdéses feltételeket tartalmazó 
szerzıdéstervezetet a megpályázni kívánt részajánlat(ok) tekintetében, a megfelelı 
részeken kitöltve, egyebekben változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, szignálva 
kell az ajánlathoz csatolni. 
19. Az ajánlatkérı a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a 
pénzügyi–gazdasági és a mőszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a Kbt. 12. § (2) 
bekezdésben foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minısített 
ajánlattevıknek is igazolniuk kell a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságukat. 
20. Az Ajánlatkérı az eljárás nyertesének visszalépése esetén minden részajánlat 
tekintetében a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelıen a második legkedvezıbb 
ajánlattevınek minısített Ajánlattevıvel fogja megkötni a szerzıdést, amennyiben hirdet 
második helyezettet. 
21. Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét arra, hogy ajánlatkérı kapcsolattartási 
pontjaként megjelölt székházban beléptetı rendszer mőködik, s emiatt az épületbe történı 
belépés a portai regisztráció miatt idıigényes (elıre láthatólag 20-25 perc). Ennek 
figyelembevétele ajánlattevık részérıl elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok 
benyújtásának napjára. Az ebbıl eredı bárminemő késedelemért ajánlatkérı felelısséget 
nem vállal. 

22. A szerzıdés idıtartama kapcsán ajánlatkérı az alábbiakról tájékoztatja ajánlattevıket: 
Jelen ajánlattételi felhívás II.3. pontjában szereplı idıtartam az opciós idıtartamot nem 
tartalmazza. 

23. Ajánlatkérı a bírálati részszempontok kapcsán tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy az 
újságok, a MÁV-START Értesítı és a VBKJ füzet tekintetében, illetve a hírlevél 
tekintetében a „példány” kifejezés alatt az egy darab újságot (MÁV-START Értesítıt és 
VBKJ füzetet, illetve hírlevelet) érti és nem az adott lapszám kinyomtatott 
összdarabszámát. 



24. Ajánlatkérı az egyértelmőség kedvéért tájékoztatja Ajánlattevıket, hogy a IV.2.1. 
pontban a IV. részajánlat tekintetében a megrendelések során az elszámolás az 1. és 2. 
bírálati részszempontokra megajánlott ár tekintetében az alábbiak szerint történik: 

 a) példa: 40 oldalas újság megrendelése esetén az elszámolás alapja az 1. részszempontra 
megajánlott Ft/példány összeg. 

b) példa: 42 oldalas újság megrendelése esetén az elszámolás alapja az 1. részszempontra 
megajánlott Ft/példány összeg + 2-szer a 2. részszempontra megajánlott Ft/oldal összeg 

c) példa: 58 oldalas újság megrendelése esetén az elszámolás alapja az 1. részszempontra 
megajánlott Ft/példány összeg + 18-szor a 2. részszempontra megajánlott Ft/oldal összeg. 

25. Jelen ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában foglaltakkal kapcsolatosan ajánlatkérı 
felhívja ajánlattevık figyelmét arra, hogy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más 
adat megadása esetén olyan adat megadása (illetve olyan módon történı adatszolgáltatás) 
szükséges, amely alapján a hivatkozott pontban meghatározott alkalmasság egyértelmően 
megállapítható. 
26. Jelen ajánlattételi felhívásban illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben az ajánlattételi felhívás megküldésekor hatályos, közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.  

  
  

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA : 2009/12/11 (év/hó/nap)  
 

 
 
 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
 

A RÉSZ SZÁMA   ��1             MEGHATÁROZÁS  vállalati belsı újság nyomdai munkái  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

A MÁV-START Zrt. havonta legalább 1 (évente legfeljebb 15) alkalommal megjelenı vállalati 
újság nyomdai kivitelezése. 

 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 79.82.10.00-5 
����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 



��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  

A MÁV-START Zrt. havonta legalább 1 (évente legfeljebb 15) alkalommal megjelenı vállalati 
újságjának nyomdai kivitelezése. 
A kiadvány adatai: Forma: A/4 

    Terjedelem: 8 – 16 oldal 
    Papírminıség: 110 grammos matt mőnyomó 

Szín:  Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: 2 + 2 színnyomás 
(fekete, kék);  

                4 + 4 színnyomás 
    Kötészet: összehordás, vagy irkafőzés 
    Példányszám: 3700 példány/alkalom 

Megjelenés: havonta 1 alkalom, illetve esetenként  
Szállítás: megadott példányszámok alapján kötegelve 1087 Budapest, 
Könyves K. krt. 54-60. címre 

Anyagleadás: a megrendeléstıl számított 5 munkanapon belül, nyomdai pdf formájában. 
 

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI HATÁRID İ FELTÜNTETÉSE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   12   vagy napokban:   ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az opció keretében a szerzıdés idıtartamát 1 év 
idıtartammal meghosszabbítsa  

 

 

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ---------------------- 
 

B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

A RÉSZ SZÁMA   �2            MEGHATÁROZÁS  Hírlevél nyomdai kivitelezése  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

A MÁV-START Zrt. havonta megjelenı (évente 12 alkalommal), a MÁV-START Zrt. 
munkavállalói részére szóló nyomatott Hírlevelének nyomdai kivitelezése 

 



2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 79.82.10.00-5 
����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
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��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  

A MÁV-START Zrt. havonta megjelenı (évente 12 alkalommal), a MÁV-START Zrt. 
munkavállalói részére szóló nyomatott Hírlevelének nyomdai kivitelezése.  
A kiadvány adatai: Forma: A/4 

    Terjedelem: 2 vagy 4 oldal 
    Szín: 1 + 1 színnyomás (kék)  

Papírminıség: 90g ofszett 
    Példányszám: 7200/hónap 

Szállítás: MÁVINFORMATIKA, Budapest, Déli pályaudvar 
Anyagleadás: a megrendeléstıl számított 5 munkanapon belül, 
nyomdai pdf formájában. 

 

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI HATÁRID İ FELTÜNTETÉSE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   12   vagy napokban:   ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az opció keretében a szerzıdés idıtartamát 1 év 
idıtartammal meghosszabbítsa  

 

 

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ---------------------- 
 

B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

A RÉSZ SZÁMA   �3           MEGHATÁROZÁS  VBKJ anyagok nyomdai kivitelezése 

                                                                                           

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  



A VBKJ választásokhoz, nyilatkoztatáshoz kapcsolódó nyomdai kivitelezés elvégzése 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 79.82.10.00-5 
����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
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��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
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3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  

A VBKJ választásokhoz, nyilatkoztatáshoz kapcsolódó nyomdai kivitelezés elvégzése  
Mennyiségi adatok:  

• Tájékoztató füzet  
Példányszám: 7600 db -20% 
Méret: A/5 
Papírminıség: Borító: 180 g matt mőnyomó Belívek: 90 g ofszett 
Terjedelem: 48 + 4 oldal 
Nyomás: Borító (B1, B2 B3, B4): 4 + 4, Belívek: 1 szín nyomással (fekete) 
Kötészet: irkafőzés 
Csomagolás: 50-es példányszámonként, zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 
lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 
• Nyilatkozat „A”,  

Példányszám: 15.200 db -20% 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 2 oldal  
Nyomás: 1 + 1 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 
lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 
• Nyilatkozat „B”  

Példányszám: 4000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem:2 oldal 
Nyomás: 1+1 (fekete) 



Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 
lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

 Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 
 

• Pénztári nyilatkozat  
Példányszám: 7600 db -20% 
Méret: A/4 
Papírminıség: 9 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 
lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 

 
• Egyéb Nyilatkozat 1  

Példányszám: 5000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 
lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 
 

• Egyéb Nyilatkozat 2  
Példányszám: 5000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 200-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 
lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 

            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 
 

• Egyéb Nyilatkozat 3  
Példányszám: 5000 db 
Méret: A/4 
Papírminıség: 90 g ofszett 
Terjedelem: 1 oldal 
Nyomás: 1+0 (fekete) 
Csomagolás: 500-as példányszámonként zsugorfóliázva 
Szállítás: MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodái, országszerte 39 iroda (pontos 



lista a dokumentáció mőszaki mellékletében.) 
            Anyagleadás: a megrendelést követı 5 munkanapon belül, nyomdai pdf  
            formájában. 
 

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI HATÁRID İ FELTÜNTETÉSE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   12   vagy napokban:   ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az opció keretében a szerzıdés idıtartamát 1 év 
idıtartammal meghosszabbítsa  

 

 

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ---------------------- 
 

B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

A RÉSZ SZÁMA   �4              MEGHATÁROZÁS MÁV-START  ÉRTESÍTİ NYOMDAI KIVITLEZEÉSE  

 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

MÁV START Értesítı tördelése és nyomtatása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 79.82.10.00-5 
����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  

MÁV START Értesítı tördelése és nyomtatása 
A MÁV-START Értesítı egy naptári évben 15 (– 30 %) alkalommal jelenik meg, alkalmanként 40-
60 oldal terjedelemben.  
 



Mőszaki adatok: 
Alak-forma: A/4 
Terjedelem: 40-60 oldal  
Színek: 1+1 (fekete) 
Kötészet: irka 
Példányszám: 361 db 
 
Átlagosan 2-3 hetente jelenik meg egy szám, (de elıfordulhat olyan idıszak, amikor egyszerre két 
szám megjelenése szükséges, amit hosszabb szünet követ, igazodva az Ajánlatkérı igényéhez) 
A leszállítás módja: kötegelve 
A leszállítási címeket (teljesítés helyeinek pontos felsorolása) a dokumentáció mőszaki melléklete 
tartalmazza. 
4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI HATÁRID İ FELTÜNTETÉSE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   12   vagy napokban:   ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az opció keretében a szerzıdés idıtartamát 1 év 
idıtartammal meghosszabbítsa  

 

 
 


