
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 

 

I. Pályázat szakmai leírása: 

 
A beszerzés tárgya, leírása mennyisége: Egy éves időtartamra létrejövő 
keretszerződés 4500 + 20% db névjegykártya grafikai tervezésére és nyomdai 
kivitelezésére. Ajánlatkérő az alábbi típusú névjegykártyákat tervezi megrendelni: 
 
A termék:  
 

Méret*(mm) vízszintes*függőleges  90 x 50 mm 

Súly 280 gr. - 300 gr. 

Típusa  Műnyomó (matt) 

Szín (CMYK) 4 + 0 

Oldalak 1 oldal (magyar) 

Forrás anyag (composit) PDF 

 
B termék: 
 

Méret*(mm) vízszintes*függőleges  90 x 50 mm 

Súly 280 gr. - 300 gr. 

Típusa  Műnyomó (matt) 

Szín (CMYK) 4 + 4  

Oldalak 2 oldal (magyar-angol) 

Forrás anyag (composit) PDF 

A keretszerződés időbeli hatálya alatt Ajánlatkérő évente legfeljebb négy alkalommal 
kíván névjegykártyát nyomtatni. 

 
A szerződés meghatározása: vállalkozási keretszerződés  
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2013. január 1. – 2013. 
december 31. 
 
A teljesítés helye: BVK HOLDING Zrt. székhelye 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A pénzügyi fedezet az üzleti 
tervben megtervezetten rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az 
igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére egyedi megrendelésenként utólag 
kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a 
forint.  
 



 
 

Az ajánlattételi határidő: 2012. november 19., 11.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja: Jelen beszerzési eljárásban külön 
tehető ajánlat a grafikai tervezésre, a nyomdai kivitelezésre, illetve a grafikai 
tervezés és a nyomdai kivitelezés együttes végzésére. Ajánlatkérő a legalacsonyabb 
összegű grafikai tervezési, illetve nyomdai kivitelezési ajánlatot tevővel köt 
szerződést. 
 
Az ajánlati árat mind a grafikai tervezés, mind a nyomdai kivitelezés esetében nettó 
értékben, Ft/db formátumban kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 
minden díjat és költséget. 
 
Az ajánlatot cégszerűen aláírva kell benyújtani 2012. november 19-én 11.00 óráig 
zárt borítékban a BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatóságára (1052 Budapest, 
Városház utca 9-11. Bank épület III. emelet 310. szoba), vagy faxon a 1/327-1877-
es számra, és a mikloskollath.eszter@bvkholding.hu címre elektronikusan is el kell 
juttatni.  
 
Az ajánlat mellékleteként ajánlattevőnek az alábbi referenciamunkákat kell 
benyújtaniuk: 

 grafikai tervezésre való ajánlattétel esetén egy db grafikai mintaterv, amely 
megfelel az szerződéstervezet 1. sz. mellékletében feltüntetett anyagleadási 
paramétereknek; 

 nyomdai kivitelezésre történő ajánlattétel esetében 10 db, az A termék 
paramétereinek megfelelő névjegykártya; 

 mindkét részfeladatra történő jelentkezés esetében értelemszerűen mindkét 
típusú mintapéldányt be kell nyújtani.  

 
A grafikai mintatervet elektronikusan (e-mailben), a névjegykártya-mintát nyomdai 
termék formájában kell benyújtani. 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé 
ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. november 26. 

II. Pályázat eredménye: 

A pályázat nyertese: Cypress Nyomdai Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 
100., LHT irodaház). 

 

III. Indoklás: 

A kiválasztás indoka: A Cypress Nyomdai Szolgáltató Kft. a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. 

 

mailto:mikloskollath.eszter@bvkholding.hu


 
 

A pályázat lezárásának napja: 2012. december 19. 

 


