Rövidített Ajánlati Felhívás nyílt beszerzési eljárás lefolytatására
„Utastájékoztatással kapcsolatos 2020. évi nyomdai kivitelezési munkák”
Ajánlatkérő neve és címe:
BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Ajánlatkérő nevében a BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. jár el.
A tervezett szerződés legfőbb feltételei, futamideje:
2020. december 31-ig határozott idejű vállalkozási keretszerződés. Keretösszeg: nettó 20 millió
forint.
A Vállalkozó feladata: a BKK folyamatos kommunikációjához kapcsolódó, a beszerzés tárgya
szerinti és az ajánlatkérés során kiadott Ártáblázatban részletesen specifikált nyomdai kivitelezési
feladatok magas színvonalú ellátása.
1) Szórólapok, kis formátumú plakátok nyomtatása:
A Vállalkozó feladata az Ártáblázatban részletezett szórólapok és kisméretű plakátok gyártása
és leszállítása a Megrendelő által megadott címekre. A Vállalkozónak a teljesítés megkezdésére
a beérkezett és ellenőrzött nyomdai fájl kézhezvételét követően 24 óra áll rendelkezésére. A
szórólapokkal és plakátokkal kapcsolatos nyomdatechnikai elvárások: ofszet nyomás esetén 60as rács, 300 dpi; digitális nyomtatás esetén fotóminőség (max 14 pl). A gyorsnyomtatók
raszteres minőségét nem tudjuk elfogadni.
Az egyedi méretű plakátok árazásnál a plakát nagyságától függetlenül mindig a plakát
gyártásnak 0,1 nm-re eső költségét kell megadni, de a Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy
eltérő (de 0,1 nm-re vetített) árat adjon meg, ha az egyedi méretű plakátból egyszerre több
darabot kell gyártani.
2) Nagyméretű plakátok nyomtatása
A Vállalkozó feladata az Ártáblázatban részletezett nagyméretű plakátok gyártása és leszállítása
a Megrendelő által megadott címekre. A Vállalkozónak a teljesítés megkezdésére a beérkezett
és ellenőrzött nyomdai fájl kézhezvételét követően 24 óra áll rendelkezésére. A gyártással
kapcsolatos nyomdatechnikai elvárások: B0 méret alatt ofszet nyomás esetén 60-as rács;
digitális nyomtatás esetén fotóminőség (max 14 pl). B0 és CLP méret között 34-es rács,
óriásplakát esetén 12-es. Kérjük, az Ajánlattevő vegye figyelembe, hogy az utastájékoztató
plakátok sok esetben apróbetűs térképeket is tartalmaznak, amelynek olvashatóknak kell
lenniük. Az egyedi méretű plakátok árazásnál a plakát nagyságától függetlenül mindig a plakát
gyártásnak 0,1 nm-re eső költségét kell megadni, de a Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy
eltérő (de 0,1 nm-re vetített) árat adjon meg, ha az egyedi méretű plakátból egyszerre több
darabot kell gyártani. A gyorsnyomtatók raszteres minőségét nem tudjuk elfogadni.
3) Kiadványok, naptárak, mappák stb. nyomtatása
A Vállalkozó feladata az Ártáblázatban részletezett kiadványok, naptárak, mappák, dossziék,
jegyzetek, névjegyek gyártása és leszállítása a Megrendelő által megadott címekre. Kiadványok
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esetén kérjük ajánlatba foglalni, ha az adott kiadványt tetszőleges, de néggyel osztható
oldalszámmal bővülne. (Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem tudja, hogy a kiadványok hány
oldalasak lesznek, így az ártábla úgy épül fel, hogy van egy alap kiadvány és azt kibővíti a
szükséges oldalszámmal. Természetesen ajánlatkérő nem kíván 8+4 oldalt ragasztókötéssel
kérni, de ha egy 8+4 oldalas alaphoz kér még pl: 5 db „+4 oldalas bővítést” (vagyis 28+4 oldalas
kiadványt), akkor az már ragasztható. Emiatt kérjük, hogy az ártáblában a pontosabb
összehasonlíthatóság érdekében tegyen ajánlatot 8+4 oldalra is, figyelembe véve, hogy ehhez
előre nem ismert darabszámban „+4 oldalas bővítések” lesznek.) A Vállalkozónak lehetősége
van eltérő árat adni különböző példányszámok esetén. A Vállalkozónak a teljesítés
megkezdésére a beérkezett és ellenőrzött nyomdai fájl kézhezvételét követően 24 óra áll
rendelkezésére. A gyártással kapcsolatos nyomdatechnikai elvárások: ofszet nyomás esetén 60as rács, 300 dpi; digitális nyomtatás esetén fotóminőség. A gyorsnyomtatók raszteres minőségét
nem tudjuk elfogadni.
A feladat további részletes meghatározását az ajánlatkérés során kiadott Ártáblázat és Műszaki
leírás tartalmazza.
Ajánlatkérés módja:
Az ajánlatkérés az Electool Hungary Kft. elektronikus tendereztetési rendszerében
(Sourcingtool) történik, az ajánlat(ok) benyújtását követően elektronikus aukció megtartásával.
A jelen beszerzési eljárásban való részvételi szándékát az alábbi elérhetőségen jelezheti
2020. március 17-én 16:00-ig:
BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.
E-mail: BalazsAkos.Balsai@bku.hu
Határidő utáni jelentkezést nem tudunk figyelembe venni.
A felhívás és mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának feltételei:
Jelen rövidített Ajánlati Felhívás tájékoztató jellegű. Az ajánlattétel részletes feltételei – adott
esetben regisztrációt követően – megtalálhatóak a https://electool.com/sourcingtool/
felületén. Az Ajánlati Felhívás az Electool Hungary Kft. rendszerében megtekinthető a
hirdetmény megjelenésének napjától (2020. március 18.) kezdődően, a rendszerben történő
regisztrációt követően az ajánlattételi határidő (feltöltési határidő) időpontjáig.
Az Electool regisztráció Balsai Balázstól igényelhető hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között,
pénteken 9-15 óra között az alábbi elérhetőségeken:
telefon: +36 70 390 3606
e-mail: BalazsAkos.Balsai@bku.hu
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2020. március 24. 12:00
Jelen hirdetmény tájékoztató jellegű, Ajánlatkérők részére szerződéskötési kötelezettséget
nem keletkeztet.
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