
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: 

Főtáv Zrt. részére nyomdai szolgáltatás nyújtása az alábbi termékekre vonatkozóan: 

névjegykártya:1250 db, melyből 1200 db egyoldali nyomott, és 50 db kétoldali nyomott 

hulladék visszavételi bizonylat tömb: 100 db 

mérésügyi jegyzőkönyv tömb 60 db 

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. VI fejezet 251.§ (2) bekezdés szerinti keretmegállapodás 
terhére hirdetmény közzététel nélküli eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: nettó 142.691,- HUF 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 2 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

Folprint Zöldnyomda Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 25.) 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 142.691- HUF 

Díjbeszedő NyomdaKft. (1117. Budapest Budafoki út. 107-109.) 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 266.740,- HUF 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: - 

c)** 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: - 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Folprint Zöldnyomda Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 25.) 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 142.691,-HUF 
A legalacsonyabb ajánlati árat tette. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése:  



 2

12.* Egyéb információk:  

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: figyelemmel a Kbt. 251. § (2) bekezdésében leírtakra az Ajánlatkérő 2011. 12. 07-én 
kérte fel az ajánlattevőket ajánlattételre. 

15. Az eredményhirdetés időpontja: az összegzés megküldésével 2011. december 27-én 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. december 27. 


