ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000807342018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi

Közbeszerzés
tárgya:

A rendszer használatát segítő információs é

Szövetsége

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

Lónyay Utca 17. 1/1

Postai irányítószám:

1093

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000807342018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

EKR000807342018

Szolgáltatás megrendelés
A rendszer használatát segítő információs és tájékoztató anyagok, kézikönyvek
előkészítése és nyomdai előállítása

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi termékek előkészítése és nyomdai előállítása. Az előkészítés részét képezi a grafikai tervezés, a képi illusztrációk előállítása
vagy beszerzése, tördelés, lektorálás magyar és idegen nyelven, nyomdai előkészítés. Kiadvány 1 - Könnyen érthető kiadvány kézikönyv digitális eszközök alkalmazásához (1.200 db) --- Kiadvány 2 - Kézikönyv önérvényesítő csoportok létrehozásáról,
működtetéséről, működéséről (300 db) --- Kiadvány 3 - Kézikönyv értelmi fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének
támogatásáról (300 db) --- Kiadvány 4 - Könnyen érthető kiadvány - kézikönyv a támogatott lakhatásról (elmélet&gyakorlat) (1.200 db)
--- Képzési anyag 1 - Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó (600 db) --- Képzési anyag 2 - Önálló Életviteli Centrumokban dolgozó
munkatársak felkészítéséhez kapcsolódó (100 db) --- Képzési anyag 3 - Mentorok felkészítéséhez (40 db) --- Workshop segédanyagok Munkafüzetek 8 témában (8 x 1200 = 9.600 db) --- Leporelló 1 - EFOP projekt bemutatása (30.000 db) --- Leporelló 2 - Önálló Életviteli
Centrumok bemutatása (20 féle tartalom) (20 x 1.500= 30.000 db) --- Rollup 1 - Önálló Életviteli Centrum (20 féle tartalom) (20 x 1 db)
--- Rollup 2 - 20 db EFOP bemutató + 2 db ÉFOÉSZ (1 x 20 db + 1 x 2 db) Tekintettel arra, hogy a feladat részét képezi a grafikai
tervezés, az egységes arculat biztosítása ill. azonos képi elemek felhasználása miatt a beszerzés nem osztható fel részekre. Teljesítési
határidő az egyes megrendelésektől számított 30 naptári nap. A II.1.4) pontban a legkésőbbi teljesítési határidő szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2019.08.31

1093 Budapest, Lónyay Utca 17. 1/1

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Nettó ajánlati ár (Ft)

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (nyomdai
előkészítés és előállítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 30 millió Ft-ot. Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek-re. M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciák mindegyikével: min. 10.000 db kiadvány (A4
vagy A5, 4 oldal borító, műnyomó, 4+1 vagy 4+4; 16-60 oldal belív, műnyomó vagy ofszet, 4+4), min. 44.000 db leporelló (LA4, 4 vagy
6 oldal, műnyomó 4+4, min. 1x hajtva), min. 30 db rollup (85 x 200 cm +/- 10%, 4+0) nyomdai előkészítése és előállítása. A
követelmény legfeljebb 3 referenciával igazolható. M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésbe nem tudja bevonni az alábbi, min.
5 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket: min. 1 fő, min. középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező grafikus, min. 1
fő tördelő, min. 1 fő nyomdai előkészítő. A követelmény egy vagy több személlyel is igazolható. M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel: min. 1 db automata spirálozó gép, min. 2.500 óra/db teljesítménnyel, min. 1
db, 4 szín nyomtatására alkalmas íves ofszet nyomdagép, min. 1 db sarokgömbölyítő.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk

EKR000807342018

Nem

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.10.16

23:59

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.10.10

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000807342018

EKR-OT-02042/2018

