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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 
  

  
 

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:  

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
képviseletében a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Fıosztály 
1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. 
Tel: 461 6524  

1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: 

Állami Nyomda Nyrt. 
1102 Budapest, Halom u. 5.  

  
 

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: 

BKV Zrt. 14/T-425/2008. számú Szállítási keretszerzıdés  

2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2009/01/23 (év/hó/nap) 

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 

Nyomdaipari termékek szállítása 
 
Kiadványok, szóróanyagok 
 
Tájékoztató kiadványok LA/4-es méretben 30.000 db 
A/3-as méretben 4.000 db 
Menetrendi tájékoztatók LA/4-es méretben tőzve 60.000 db 
Egyéb forgalmi változásokról tájékoztatók 325.000 db 
Jegyinformációs tájékoztatók 100.000 db 
Hasznos közlekedési információkat tartalmazó kiadvány 900.000 db 
Tájékoztatók viteldíj változásról LA/4-es méretben 65.000 db 
 
Általános, illetve specifikus nyomdai kiadványok 
 
Vezérigazgatói körlevelek 76.000 db 
Bevételi pénztárbizonylatok 50.000 db 
 
Általános nyomtatványok 
 
Oklevelek, nyilvántartó lapok, jelentések, munkatasakok, zsákzáró címkék, névjegykártyák, nyilatkozatok, rovancslap, stb. 
2.600. 000 db 
Menetlevelek, jármőlapok, munkajegyek 40.000 tömb 
Elszámolások, jegyzıkönyvek 150.000 garnitúra 
Fénymásolt anyagok A/4, 1 oldalas 1.000.000 oldal 
Fénymásolt anyagok A/4, 2 oldalas 300.000 oldal 
Fénymásolt anyagok A/3, 1 oldalas 10.000 oldal 
Fénymásolt anyagok A/3, 2 oldalas 10.000 oldal 
Különbözı mérető rajzok másolása 350 m2 
 
Posta engedélyhez kötött nyomtatványok 
 
Csekkes számlalevél 1.540.000 db 
Borítékok 
(C/4, C/5, C/6, LA/4) 1.000.000 db 
 
Országos, kereskedelmi forgalomban beszerezhetı nyomtatványok 
 
Távozási engedély, iktatókönyv, oktatási naplók, jelenléti ívek, vásárlók könyve, meghatalmazások, számlák, tértivevények 
40.000 db 
Nyilvántartó lapok, menetlevelek, szállítótömbök 1.700 tömb 
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2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: 

BKV Zrt. 14/T-425/2008. számú Szállítási keretszerzıdés  

Ragaszcímkék 300 csomag 
Adatlapok 140 garnitúra 
 
A szállítandó teljes mennyiség a szerzıdés idıtartama alatt - 20 %-kal változhat. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 367.936.060.-Ft + ÁFA  

2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2014/01/23 (év/hó/nap) 

  
 

3.) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 

Mennyisége  
 
Kiadványok, szóróanyagok 
Tájékoztató kiadványok LA/4-es méretben 16 db 
 
Általános nyomtatványok 
 
Oklevelek, nyilvántartó lapok, jelentések, munkatasakok, zsákzáró címkék, névjegykártyák, nyilatkozatok, rovancslap, stb. 
520.550 db 
Menetlevelek, jármőlapok, munkajegyek 13.409 tömb 
Elszámolások, jegyzıkönyvek 20.725 garnitúra 
 
Posta engedélyhez kötött nyomtatványok 
 
Csekkes számlalevél 208.569 db 
Borítékok 
(C/4, C/5, C/6, LA/4) 270.960 db 
 
Országos, kereskedelmi forgalomban beszerezhetı nyomtatványok 
 
Távozási engedély, iktatókönyv, oktatási naplók, jelenléti ívek, vásárlók könyve, meghatalmazások, számlák, tértivevények 
10.228 db 
Nyilvántartó lapok, menetlevelek, szállítótömbök 33.905 tömb 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 26.149.987.-Ft + ÁFA 

  
 

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 

Ajánlati felhívással indított nyílt eljárás  

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 

Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok és súlyszámok alapján: 
 
Részszempont Súlyszám 
1. Nettó ajánlati ár a szerzıdés teljes idıszakára (Ft) 7,00 
2. Rendelkezésre állás gyorsasága (óra) 1,00 
3. Árváltozás mértéke a második 12 hónapban (%) 0,50 
4. Árváltozás mértéke a harmadik 12 hónapban (%) 0,50 
5. Árváltozás mértéke a negyedik 12 hónapban (%) 0,50 
6. Árváltozás mértéke az ötödik 12 hónapban (%) 0,50  

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre: 

2008/S 182 2451935 .  

közzétételének napja: 2008/09/19 (év/hó/nap) 

4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési 
Döntıbizottság tájékoztatásának napja:  

(év/hó/nap) 

4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 
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4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 

Ajánlati felhívással indított nyílt eljárás  

2009/S 30-043556.  

közzétételének napja: 2009/02/13 (év/hó/nap)  

  
 

5.a)* A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: [ ] igen [ ] nem  

5.b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

5.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: 

  
  
  
  
 

6.a)* A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: [x] igen [ ] nem  

6.b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

6.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:  

  
 

7.a) A szerzıdést módosították-e: [ ] igen [x] nem  

7.b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 
közzétételének napja: (év/hó/nap)  

  
 

8.).* Egyéb információk: 

  
 

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: 

az Állami Nyomda Nyrt. a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.  

  
 

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2012/02/17 (év/hó/nap) 

  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 


