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Tárgy: Ajánlattételi felhívás – a RE-START akcióterv keretében megvalósuló egyes nyomdai 
termékeinek beszerzése, RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Az ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve:    PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
Ajánlatkérő címe:   1052 Budapest, Városház u. 7.  
Adószám (HU):   30382929-1-41 

Ajánlatkérő e-mail címe:  pontibusegtc@pontibusegtc.eu   

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, leírása 

A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert RE-START c. akcióterv projekt egyes 
nyomdai termékeinek beszerzése: 

1. 

 

A/5 méretű szórólap, kétoldalas (a két oldalon magyar 
illetve szlovák nyelvű szöveg egyező grafikával) 
mentorprogram indításáról (grafikai tervezéssel együtt) 

1300 db 

115 g fényes 
vagy matt 
műnyomó  
 

A/5 méretű szórólap, kétoldalas (a két oldalon magyar 
illetve szlovák nyelvű szöveg egyező grafikával) mobil 
szűrőbuszról (grafikai tervezéssel együtt) 

1000 db 

2.  

A/3 méretű plakát mentorprogram indításáról (grafikai 
tervezéssel együtt) 

50 db 

A/3 méretű plakát mobil szűrőbuszról (grafikai tervezéssel 
együtt) 

50 db 

3. 
210 x 210 mm 16 oldalas tájékoztató prospektus, hajtott, 
irkatűzött (grafikai tervezéssel együtt) 1000 db 

150 g fényes 
vagy matt 
műnyomó 

4. 
Roll-up 100 x 200 cm (alumínium szerkezettel, hordtáskával 
és grafikai tervezéssel együtt) 3 db  

5. 
Jegyzettömb A/6-os méret, 1 oldalon nyomtatott, 50 lapos, 
fejben ragasztva, borítóval 

300 db  
80 g ofszet 
papír 

 

Feladatok: 

1. A nyomdai termékek kép/PDF formátumának (elektronikus látványterv) elkészítése a gyártás 
előtti, végleges állapot szerint jóváhagyás céljából (szükség szerint az Ajánlatkérő részére 1-1 
módosítási lehetőséggel); 

2. A nyomdai termékek gyártása (ajánlatkérő jóváhagyása esetén) 

Az ajánlatokat a mellékelt ajánlattételi űrlapon egységárban kell megadni.  

http://www.pontibusegtc.eu/
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A szórólapok, plakátok a szöveg mellett tartalmazzák az alábbiakat: 

- Európai Regionális Fejlesztési Alapra hivatkozó banner (HU/SK) 
- program logó (HU/SK) 
- program szlogen (HU/SK) 
- a projektet illusztráló kép (HU/SK) 
- az Európai Unió álláspontjára hivatkozó mondat 
- projekt logó 

A jegyzettömb és a rollup a szöveg mellett tartalmazzák az alábbiakat: 

- program logó (HU/SK) 
- program szlogen (HU/SK) 
- illusztráló kép (csak rollup esetén) 
- projekt logók 

A tájékoztató prospektus a szöveg mellett tartalmazza az alábbiakat: 

- Európai Regionális Fejlesztési Alapra hivatkozó banner (HU/SK) 
- program logó (HU/SK) 
- program szlogen (HU/SK) 
- a projektet illusztráló képek (HU/SK) 
- az Európai Unió álláspontjára hivatkozó mondat 
- projekt logók  

 

A fenti grafikai elemeket Ajánlatkérő a megrendelés megküldésével egy időben elektronikus 
formában megküldi a nyertes Ajánlattevő részére.  

 

3. Részajánlattétel 

A beszerzési eljárás keretében a fenti nyomdai termékekre típusonként ajánlattevő külön (a 2. 
pont táblázatában szereplő számozás szerint) összesen 5 részajánlatot tehet. Ajánlatkérő az 
ajánlatokat a részajánlatok alapját képező beszerzési tárgyak egységára alapján értékeli. 

 
4. Fizetési feltételek:  

Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött. Az ellenérték 
kiegyenlítése – a teljesítés igazolását követően – magyar forintban (HUF), a nyertes ajánlattevőnek 
a megjelölt bankszámlájára történő átutalással történik, a számla kiállításától számított 15 napon 
belül. 

 
5. Teljesítési határidő 

A teljesítési határidő részajánlatonként: 
 

Részajánlat (2. pont szerinti 
számozás szerint) 

Megrendelés várható 
legkésőbbi dátuma 

Teljesítési határidő  

1. mentorprogram szórólap 
1. szűrőbusz szórólap 

2020. július 20. 
2020. szeptember 30.  

megrendelés visszaigazolásától 
számított 15 nap 

2. mentorprogram plakát 
2. szűrőbusz plakát 

2020. július 20. 
2020. szeptember 30. 

megrendelés visszaigazolásától 
számított 15 nap 
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3. Prospektus 2020. augusztus 31.  
megrendelés visszaigazolásától 
számított 30 nap 

4. Rollup  2020. július 20. 
megrendelés visszaigazolásától 
számított 15 nap 

5. Jegyzettömb 2020. július 20. 
megrendelés visszaigazolásától 
számított 15 nap 

 
A teljesítési határidő tartalmazza a nyomdai termékek kép/PDF formátumának (elektronikus 
látványterv) elkészítését és a termékek elkészítését, gyártását is. Nyertes ajánlattevőnek a feladatok 
ellátását úgy kell megszerveznie, hogy Ajánlatkérőnek az elektronikus látványtervek visszaigazolására 
– beleértve az esetleges módosítások elvégzését is – legalább 3 munkanap rendelkezésre álljon.  
 
6. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy 
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene 
indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy adószámát bármilyen okból törölték, vagy 
ellene jogerős végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. 

 
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

a. az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a székhelytől), 
egyéb elérhetőségeit, cégjegyzékszámát és/vagy adószámát; 

b. az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát; 

c. az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot (részajánlatok szerint); 

d. a projekt azonosítószámát (RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039). 

 
8. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja: 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. július 14. (eddig az időpontig az ajánlatnak meg kell 
érkeznie az Ajánlattevőhöz) 

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

Ajánlatát kérem, szíveskedjen 1 példányban, a szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője által 
cégszerűen aláírva, az Ajánlatkérő részére  

- szkennelve e-mail, útján megküldeni vagy 

- a fenti határidőig az eredeti példányt személyesen eljuttatni.  

E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 

Székhely: PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, 1052 Budapest, Városház utca 
7. 

 
9. Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő szükség esetén hiánypótlási felhívást küld ajánlattevő részére.  
 
10. Az ajánlat elbírálásának szempontja:  

mailto:pontibusegtc@pontibusegtc.eu
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Ajánlatkérő az ajánlatokat a – részajánlatonként – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
(egységár) alapján bírálja el. Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak 
szerint, továbbá az ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt. Ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő részéről történő kötelezettségvállalás a 
nyertes ajánlattevővel írásbeli megrendelés megküldése, illetve visszaigazolása útján történik. 
 

11. Szerzői jog 

A megrendelés teljesítése során keletkező szellemi alkotásra – a díj megfizetésével – az 
Ajánlatkérőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg, amelybe beleértendő az átdolgozás joga is. 

12. Az ajánlatok érvényessége 

Az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 
megfelelően, megadott határidőn belül az ajánlattevőtől érkező ajánlat. 
Az árajánlat érvényességének minimálisan elvárt időpontja: 2020. augusztus 31. 
 

13. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk: 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:  

 dr. Popovics Gábor 
Tel.: +36-20-262-42-01 
E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
 

Kérem, hogy az ajánlatában azokat az esetleges egyéb feltételeket is jelölje meg, melyeket 
ajánlattevő a teljesítéshez nélkülözhetetlennek tart. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával 
kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti 
az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban előírtakat, ajánlatkérő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak 
bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli értesítést 
kapnak. 

Budapest, 2020. július 8. 

Tisztelettel: 
 

 

 

……………………………………………………….. 
dr. Popovics Gábor 

igazgató, PONTIBUS ETT 

mailto:pontibusegtc@pontibusegtc.eu

