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09. 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, a dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.  

 
− A keretmegállapodásos eljárás során „34. Névjegykártya” elnevezésű terméksoron belül:  

Névjegykártya (magyar) 11 fő részére 850 db  

− A keretmegállapodásos eljárás során „46. Raktárak közötti mozgások (bizonylata)” elnevezésű terméksoron belül:  

Raktárak közötti mozgások bizonylata 50 db 

− A keretmegállapodásos eljárás során „56. Tárgyi eszköz engedély tömb” elnevezésű terméksoron belül:  

Tárgyi eszköz engedély tömb 70 db 

3. A választott eljárás fajtája:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodásos 
eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodások terhére „Egyedi szolgáltatási szerződés a Főtáv Zrt. részére különféle 
termékek előállítására vonatkozó nyomdai kiviteli szolgáltatás nyújtására – IV. lehívás” tárgyú, a Kbt. 110. § (4) bekezdése b) 
pontja alapján a verseny újranyitásával indított elektronikus árlejtés lefolytatásával indított közbeszerzési eljárás.  
.  
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének 
napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2012. szeptember 13. 
 
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): 2 
 
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, 
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.  
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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.) 

Pátria Nyomda Zrt. nettó 142 220,- HUF 

 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként): - 
 
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: 
 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (2900 Komárom, Igmándi út 1.)  

a) Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt kötelezettségének eleget téve - a Kbt. 67. § alapján – hiánypótlásra hívta fel mind a 2 
ajánlattevőt beadott ajánlata vonatkozásában, mivel az ajánlattevő ajánlata nem tért ki az alábbiakra:  
 
Az ajánlattételi dokumentáció 17. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke elnevezésű pontja kimondja, hogy az ajánlathoz 
csatolni kell az ajánlatában aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A 
címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult 
személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű 
magánokirat szükséges”. 
 
Ajánlatához nem csatolta az aláírási címpéldányt. 
 

b) Az ajánlattételi dokumentáció 17. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke elnevezésű pontja kimondja, hogy az ajánlathoz 
csatolni kell „A dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet kitöltve, de aláírás nélkül”.  
 
Ajánlatához nem csatolta a szerződés-tervezetet. 

 
A hiánypótlás benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28. (Péntek) 10:00 óra volt 

Ajánlattevő nem nyújtott be határidőre hiánypótlást.  

Figyelemmel a fentiekre, az Értékelő Bizottság a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata a Kbt. 110. § (7) 
bekezdésében leírtak szerint érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mivel nem nyújtotta be 
hiánypótlását.  
 
Hivatkozva a A Kbt. 110. § (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy „Az ajánlatok bontására, elbírálására és az 
ajánlatkérő döntéseinek közlésére, valamint a szerződés megkötésére a X-XI. Fejezet alkalmazandó.” Továbbá a 
Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlata a fentiek 
értelmében nem felel meg a 67.§ (3) bekezdésének mely szerint: „A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A 
hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba.”  
 
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.) 
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PÁTRIA NYOMDA ZRT. (1116 Budapest, 
Hunyadi János út 7.) ajánlattevő 

nettó 142 220,- 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.) 
- - 

 
 
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: 2012.10.01. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.10.11. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.09. 28. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.10. 02. 
 
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: - 
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24.* Egyéb információk: - 
 
A Kbt 67.§ (9) bekezdése értelmében a 74.§ (1) bekezdésének e) pontja szerint Komáromi Nyomda és Kiadó Kft 
ajánlata érvénytelennek tekintendő. Így az Ajánlati felhívás X. valamint az Ajánlati Dokumentáció XI. az elektronikus 
árlejtéssel kapcsolatos információk pontja hatálytalanná válnak és 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 17.§ (6) 
bekezdésének megfelelően ajánlatkérő nem folytathat le elektronikus árlejtést, amennyiben egyetlen érvényes ajánlat 
került benyújtásra. 
 
Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel 2012.október 12-én a szerződés megkötésre kerül. 
 
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. 
 


