Az ajánlatkérő neve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ajánlatkérő székhelye 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Az illetékes szakiroda
megnevezése

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály

Ügyintéző

Szentgyörgyi Anna

Telefon, e-mail

rediscover@szeged.eu, 20/9943-666

1. A beszerzés tárgya

Duna Transznacionális Program (DTP) keretében elnyert támogatásból
megvalósuló „Rediscover – A Duna-régió rejtett zsidó kulturális
örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása” című DTP2-0842.2 azonosítószámú projekt output5.2 eredményei nyilvánosságának
biztosítása érdekében nyomdai szolgáltatás igénybevétele

2. A beszerzés
mennyisége

3. pont szerint

3. A beszerzés műszaki leírást, illetőleg a
minőségi
követelményeket, teljesítménykövetelményeket; ha van
információs dokumentáció, annak rendelkezésre
bocsátásának,
megtekintésének
helyét, módját, idejét
és költségét

A szolgáltatás kiterjed a következőkre:

1.

A) A Windows of Celebrations in The New Synagogue of
Szeged c. kötet minimális grafikai módosítására, valamint
tördelésére a Megrendelő által biztosított angol nyelvű
pdf. állomány alapján, minimum 1 korrektúrakörrel
példányszám: 2000 db
méret: 150x150 mm
terjedelem: 60+4 oldal
borító: 4 oldal 4+4 szín Color 1 old matt fólia
matt műnyomó 300 g/m2
belív: 60 oldal 4+4 szín Color
matt műnyomó 130 g/m2
kötészet: irkafűzés, borító egy oldalon matt fóliázva
B) A Windows of Celebrations in The New Synagogue of
Szeged c. irkafűzött kötet alapján magyar nyelvű mutáció
készítése – tördelés, szerkesztés - Az Ünnepek ablakai a
szegedi új zsinagógában címmel, melyhez a szöveget a
Megrendelő biztosítja. Minimum 1 korrektúrakörrel
példányszám: 2000 db
méret: 150x150 mm
terjedelem: 60+4 oldal
borító: 4 oldal 4+4 szín Color 1 old matt fólia
matt műnyomó 300 g/m2
belív: 60 oldal 4+4 szín Color
matt műnyomó 130 g/m2
kötészet: irkafűzés, borító egy oldalon matt fóliázva

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

2.

Szeged zsidó kulturális értékeit bemutató térkép tervezése
és szerkesztése a Megrendelő által rendelkezésre
bocsájtott várostérkép, 3D épületgrafikák, továbbá
magyar és angol nyelvű szövegek, valamint kötelező
projektelemek alapján
A) példányszám: 25 tömb angol nyelven
méret: 325x460 mm
terjedelem: 100 lap+hátlap
belív: 2 old 4+4 szín Color
fam. ofszet. 80g/m2
hátlap: 2 old. nyomatlan
Vinccoat GD 300 g/m2
kötészet: fejben enyvezett
B) példányszám: 25 tömb magyar nyelven
méret: 325x460 mm
terjedelem: 100 lap+hátlap
belív: 2 old 4+4 szín Color
fam. ofszet. 80g/m2
hátlap: 2 old. nyomatlan
Vinccoat GD 300 g/m2
kötészet: fejben enyvezett

3.

Zsinórfüles papírtáska tervezése és kivitelezése a
Megrendelő által biztosított fotók és projektelemek
alapján 2 féle grafikai tervezéssel
példányszám: 500 db
méret: 250x340x110mm;
kivitelezés: 4+0 Color, matt/fényes fóliázva, ragasztva

4.

2 féle poháralátét tervezése és kivitelezése a Megrendelő
által biztosított fotók és projektelemek alapján
példányszám: 2x250 db
méret: 90x90mm befoglaló kör; 1,5 mm vastag karton
kivitelezés: 4+4 Color stancolva

5.

Strandzászló tervezése és kivitelezése a Megrendelő által
biztosított fotók és projektelemek alapján 1-1 féle grafikai
tervezéssel
példányszám: 1+1 db
méret: M vitorla 85x260 cm, kereszt alakú talppal

6.

Hűtőmágnes tervezése és kivitelezése a Megrendelő által
biztosított fotók és projektelemek alapján 3 féle grafikai
tervezéssel
mennyiség: 300+200 db kerek, 300 db szögletes
méret: 575*57 mm kerek és 57*76 mm szögletes
kivitelezés: akril műanyag borítás

7.

Puzzle tervezése és kivitelezése a Megrendelő által
biztosított fotók és projektelemek alapján 1-1 féle grafikai
tervezéssel
A) Puzzle 12 darabos kartondobozban
példányszám: 100 db
méret: 260x380 mm
kivitelezés: 4+0 Color
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B) Puzzle 20 darabos kartondobozban
példányszám: 100 db
méret: 190x120 mm
kivitelezés: 4+0 Color
A feladatok kivitelezéséhez a Megrendelő konzultációs lehetőséget
biztosít, az esetlegesen felmerülő kérdésekkel keressenek a fent
megadott elérhetőségek egyikén.
Amennyiben alvállalkozót von be a teljesítésbe, ezt kérjük jelezze a
felolvasólapon a megfelelő elemeknél. Amennyiben az alvállalkozó(k)
bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak
a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges.
Továbbá a Megrendelő – a projekt elszámolási segédletével
egyhangban – előírja az alvállalkozói szerződések tartalmára,
összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát.
4. A szerződés
meghatározása (pl.
vállalkozói, szállítói
szerződés);

Vállalkozói szerződés

5. A szerződés
időtartama vagy a
teljesítés határideje

2021. április 15.

6.

Szeged

A teljesítés helye

7. Az ellenszolgáltatás
teljesítésének feltételei

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól c.
rendeletben foglaltak alapján

8. Bírálati szempont, a
bírálat módszere

Legkedvezőbb ár

Az
árajánlat
tásának helye:

benyúj- Árajánlatuk eredeti példányát személyesen Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési
Osztály, Szentgyörgyi Anna projektmenedzser részére (Szeged Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. fsz.
7.) vagy postai úton kérjük megküldeni.
Emellett
szkennelve
elektronikusan
is
beküldhetik
a
rediscover@szeged.eu e-mail-címre, amennyiben a fent említett
beküldési módok valamelyikét is teljesítik.

9. Ajánlattételi
határidő:

2021. március 8.

10. Szerződés

2021. március 16.

11. Egyéb adat

A beszerzés nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá.

megkötésének tervezett
időpontja:

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
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FELOLVASÓLAP
Alulírott Ajánlattevő, az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően,
annak feltételeit elfogadva, az alábbi ajánlatot tesszük a – Duna Transznacionális
Program (DTP) keretében elnyert támogatásból megvalósuló „Rediscover – A Duna-régió
rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása” című DTP2084-2.2 azonosítási számú projekt nyilvánosságának biztosítása érdekében output5.2
eredményei nyilvánosságának biztosítása érdekében nyomdai szolgáltatás igénybevétele
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására:
Alulírott ................................................, mint ……………………………….. aláírásra
jogosult képviselője Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától ………………………………..
……………………………….. -án érkezett ajánlatkérésre az alábbi ajánlatot adom:
Cég(név):
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Személyes közreműködő neve,
telefon, faxszám, e-mail cím:

Tevékenység/megbízás
(ajánlatkérés) tárgya:

DTP2-084-2.2 azonosítási számú projekt

Részletes feladatleírás:

DTP2-084-2.2
azonosítási
számú
projekt
nyilvánosságának
biztosítása
érdekében
output5.2
eredményei
nyilvánosságának
biztosítása érdekében nyomdai szolgáltatás
igénybevétele

Ajánlati ár angol nyelvű kötetre (I./A):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár magyar nyelvű kötetre (I./B):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Ajánlati ár angol nyelvű kulturális térképre (II./A):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár magyar nyelvű kulturális térképre (II./B):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár zsinórfüles papírtáskára (III.):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár poháralátétre (IV.):
Nettó ajánlott ár:

Ft

ÁFA
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár strandzászlóra (V.):
Nettó ajánlott ár:

Ft

ÁFA
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár hűtőmágnesekre (VI.):
Nettó ajánlott ár:

Ft

ÁFA
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár 12 db-os puzzle-ra (VII./A):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Ajánlati ár 20 db-os puzzle-ra (VII./B):
ÁFA
Nettó ajánlott ár:
Ft
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Alulírott ............................................................... nyilatkozom, hogy az
ajánlatkérésben közölt feltételeket elfogadjuk, és a jelen ajánlatunk elfogadása esetén
kötelezettséget vállalunk az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére.
Kelt:

Ajánlattevő:

P. H.
ügyvezető

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

