
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest 
Kalotaszeg u. 31. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Főtáv Zrt. részére különféle termékek előállítására 
vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás, az alábbi terméksorban és mennyiségben:  

1. tétel A keretmegállapodásos eljárás során „15. Nyomtatványok ” elnevezésű terméksoron 
belül: Szórólap ÁÜTSz tájékoztató – értékesítőknek, ügyfélszolgálatokra) 3000 db 

2.  tétel A keretmegállapodásos eljárás során „33. Mentelevél, Véd őeszköz nyt könyv ” 
elnevezésű terméksoron belül: Menetlevél tömb 300 db 

3. A keretmegállapodásos eljárás során „37. Céges levélpapír ” elnevezésű terméksoron belül: 
Főtáv fejléces levélpapír új arculat szerint. Céges levélpapír: 30 000 db 

4. tétel A keretmegállapodásos eljárás során „42. Ablakos boríték logóval ” elnevezésű 
terméksoron belül: kézi csomagolásra alkalmas új logóval ellátott, szilikonos ablakos boríték 
20000 db. 

5. tétel A keretmegállapodásos eljárás során „43. Ablakos boríték logóval ” elnevezésű 
terméksoron belül: kézi csomagolásra alkalmas új logóval ellátott kézi szilikonos ablakos 
boríték. 10000 db. 

6. tétel A keretmegállapodásos eljárás során „44. Ablakos boríték logóval ” elnevezésű 
terméksoron belül: gépi csomagolásra alkalmas, enyvezett, bal alsó ablakos, Főtáv logóval 
ellátott boríték. Új logóval. 40000 db. 

7. tétel A keretmegállapodásos eljárás során „45. Hulladék visszavételezés bizonylata, 
anyagok és anyagi eszközök készletváltozási bizonyl ata” elnevezésű terméksoron belül: 
Anyagok és anyagi eszközök készletváltozási bizonylata 50 db  

3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen megkötött 
keret-megállapodások terhére, a Kbt. 110. § (4) bekezdése b) pontja alapján a verseny újranyitásával, 
elektronikus árlejtés lefolytatásával indított közbeszerzési eljárás. 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2013.02.11. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b)*  Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett 
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került 
elvonásra, átcsoportosításra:- 
c)∗∗∗∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4 ajánlat 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként): Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
volt az alábbiak szerint: A bírálati szempont tekintetében az értékelés alapját képezi az 1. sz. 
mellékletben jelölt nyomtatványok teljes mennyiségére vonatkozó ajánlat i árak szumma 
összege . 



Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (2900 Komárom, 
Igmándi út 1.) 

 nettó 900.000,- HUF 

 Printerház Kft (1149 Budapest Róna u. 120-122.):  nettó 1.650.000,- HUF 

 
Gyomai-Kner Nyomda Zrt (5500 Gyomaendrőd 
Kossuth Lajos u.10-12-) és Any Biztonsági Nyomda 
Nyrt (1102 Budapest, Halom u. 5.) közös ajánlattevők 

 nettó 1.362.150 HUF 

 

 
Az alapajánlatok értékelése során a Kbt 67.§-a értelmében felvilágosítás kérésére, valamint 
hiánypótlásra került sor az ajánlatokban szereplő nem egyértelmű kijelentések és nyilatkozatok 
tisztázása valamint hiányosságok pótlása érdekében. Ajánlatkérő felvilágosítást valamint hiánypótlást 
a következő ajánlattevőtől kért: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft  valamint a Gyomai-Kner Nyomda 
Zrt. ajánlata vonatkozásában felvilágosítást kért. 
 
A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft  részéről a felvilágosítás kérés tárgya az alapajánlat 8. oldalán az 
ajánlathoz kötelezően csatolandó szerződés-tervezet 5.1. a szolgáltatás ellenértéke pontjában 
feltüntetett összeg nem egyezett meg ajánlata 3. oldalán szereplő felolvasólap illetve 5. oldalán 
szereplő 1. sz. melléklet vonatkozó pontjaival. Ajánlatkérő felhívta ajánlattevő figyelmét, hogy az 
eljárás során a bírálati szempont tekintetében a felolvasólapon szereplő összeg az irányadó. 
Ajánlatkérő a felvilágosítás kérés keretében nyilatkozatra szólította fel a megnevezett ajánlattevőt, 
miszerint az ajánlatában szereplő szolgáltatás ellenértékeként a felolvasó lapon feltüntetett összeget 
tekinti irányadónak így a csatolt szerződéstervezetben szereplő összeg helytelen. A nyilatkozat a 
megadott határidőn belül beérkezett, így ajánlatát érvényesnek minősítette ajánlatkérő.  
 
A Gyomai-Kner Nyomda és Any Biztonsági Nyomda Nyrt, m int közös ajánlattev ők részéről a 
felvilágosítás kérés tárgya az alapajánlat 8. oldalán az ajánlathoz kötelezően csatolandó szerződés-
tervezet 5.1. a szolgáltatás ellenértéke pontjánál nem töltötték ki az 1. sz. melléklet, valamint a 
felolvasólapon feltüntetett összeggel megegyezően. Hiánypótlás keretében ajánlattevő pótolta a 
megnevezett hiányosságot, így ajánlatát érvényesnek minősítette ajánlatkérő. 
 
A hiánypótlás valamint a felvilágosítás kérést követően valamennyi ajánlattevő ajánlata megfelelt az 
ajánlati felhívásnak és dokumentációnak. Valamennyi ajánlattevő részt vett az elektronikus árlejtésen. 
A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft  valamint a Pátria Nyomda Zrt  ajánlattevők elektronikus árlejtés 
során megadott végső árai tekintetében Ajánlatkérő megállapította, hogy azok több mint 20%-al 
eltérnek negatív irányba a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegétől. A Kbt 69.§ (2) bekezdése 
értelmében tájékoztatást és részletes indokolást kért a megnevezett ajánlattevőktől. A kért indokolás 
és tájékoztatás mind a kettő felszólított ajánlattevő részéről az előírt formai követelményeknek 
megfelelően, határidőben beérkezett.  
 
A Pátria nyomda Zrt ajánlattevő által beadott indokolásból nem volt megállapítható Ajánlatkérő 
számára, hogy a szerződés teljesíthetőségét az ajánlattevő által ajánlott ár nem veszélyezteti, az tehát 
minden további nélkül teljesíthető és az gazdaságilag megalapozott. Ajánlatkér ő a Kbt 69.§ (3) 
bekezdése értelmében további indokolásra szólította  fel ajánlattev őt 
 
Továbbá a hiányosan, nem megfelelően beadott indokolása 3. oldalán, a termék kiszállítással 
kapcsolatban tett részletező nyilatkozata ellentmondást eredményezett a keret megállapodásban, 
valamint jelen és minden megelőző lehívás kapcsán tett, az alvállalkozó(k) igénybevételével 
kapcsolatos nyilatkozataival. A határidőben beérkezett, de nem megfelelő indokolásában található 
ellentmondás miatt Ajánlatkérő arra szólította fel Pátria Nyomda Zrt ajánlattevőt, hogy oldja fel az 
ellentmondást, valamint nyújtsa be ismételten a megajánlott árát részletező kimutatását. 
 
Ajánlattevő ennek a kért határidőben 2013. március 13. 17:00 óráig csak részben tett eleget. A kért 
aránytalanul alacsony árral kapcsolatos további indokolást ajánlattevő nem bocsátotta ajánlatkérő 
rendelkezésére, egyébiránt az ellentmondás feloldása felvilágosítás keretében beérkezett. Így 
ajánlatát a Kbt. 69.§ (5) valamint a 74.§ (2) bekezdés a)  pontja értelmében ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánította ajánlatkérő. 
Valamennyi ajánlattevő beadott végső ajánlata érvényes és alkalmas. Az ajánlattevők igazolták, hogy 
nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.  
 



b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határának megadása:- 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot:- 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

Pátria Nyomda Zrt. (1116 Budapest, Hunyadi János út 7.) ajánlattevő elektronikus árlejtés során 
megadott végső (licit) ára tekintetében Ajánlatkérő megállapította, hogy az több mint 20%-al eltér 
negatív irányba a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegétől. A Kbt 69.§ (2) bekezdése 
értelmében tájékoztatást és részletes indokolást kért a megnevezett ajánlattevőtől. A kért 
indokolás és tájékoztatás a felszólított ajánlattevő részéről az előírt formai követelményeknek 
megfelelően, határidőben beérkezett.  

 
A Pátria Nyomda Zrt ajánlattevő által beadott indokolásból nem volt megállapítható  
Ajánlatkérő számára, hogy a szerződés teljesíthetőségét az ajánlattevő által ajánlott ár nem 
veszélyezteti, az tehát minden további nélkül teljesíthető és gazdaságilag megalapozott. A 



felsorolt indokok alapján Ajánlatkérő a Kbt 69.§ (3) bekezdése értelmében további indokolásra 
szólította fel ajánlattev őt 

 
Továbbá a hiányosan, nem megfelelően beadott indokolása 3. oldalán, a termék kiszállítással 
kapcsolatban tett részletező nyilatkozata ellentmondást eredményezett  a keret 
megállapodásban, valamint jelen és minden megelőző lehívásban benyújtott ajánlataiban 
megtett, az alvállalkozó(k) igénybevételével kapcsolatos nyilatkozataival. A határidőben 
beérkezett, de nem megfelelő indokolásában található ellentmondás miatt Ajánlatkérő arra is 
felszólította Pátria Nyomda Zrt ajánlattevőt, hogy oldja fel az ellentmondást, valamint nyújtsa be 
ismételten a megajánlott árát részletező kimutatását, különös tekintettel az élőmunka bekerülési 
költségeire. 

 
Ajánlattevő ennek a kért határidőben 2013. március 13. 17:00 óráig csak részben tett eleget . A 
kért aránytalanul alacsony árral kapcsolatos további indokolást ajánlattevő nem bocsátotta 
ajánlatkérő rendelkezésére, egyébiránt az ellentmondás feloldása felvilágosítás keretében 
beérkezett. Így ajánlatát a Kbt. 69.§ (5) valamint a 74.§ (2) b ekezdés a) pontja értelmében 
érvénytelennek nyilvánította ajánlatkér ő. 

 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás volt. 
 
 
ajánlattevő megnevezése 

ellenszolgáltatás összege nettó HUF  
(A bírálati szempont tekintetében az értékelés alapját képezi az 
Ajánlattételi Dokumentáció 1. sz. mellékletében jelölt nyomtatványok 
teljes mennyiségére vonatkozó ajánlati árak szumma összege.) 

Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.  (2900 
Komárom, Igmándi út 1.) nettó 900.000,- HUF  

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
 
ajánlattevő megnevezése 

ellenszolgáltatás összege nettó HUF  
(A bírálati szempont tekintetében az értékelés alapját képezi az 
Ajánlattételi Dokumentáció 1. sz. mellékletében jelölt nyomtatványok 
teljes mennyiségére vonatkozó ajánlati árak szumma összege.) 

Gyomai -Kner Nyomda Zrt  (5500 
Gyomaendrőd Kossuth Lajos u.10-12-) és 
Any Biztonsági Nyomda Nyrt (1102 
Budapest, Halom u. 5.) közös ajánlattevők 

nettó 1.362.150 HUF 

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:- 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek 
az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni:- 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik:- 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 



15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2013-03-15 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013-03-26 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:2013-03-13 
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2013-03-14 
18.* Az összegezés módosításának indoka:- 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:- 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 
21. * Az összegezés javításának indoka:- 
22. * Az összegezés javításának időpontja:- 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:- 
24.* Egyéb információk: 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


