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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest 
Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 
„Nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtása a FŐTÁV Zrt. részére – K-09/2014” az alábbiak szerint: 84 féle 
anyag és nem anyag típusú nyomdai termék előállítása, kapcsolódó nyomdai szolgáltatás (nyomdai 
kreatívok elkészítése). 
 
3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész 121. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás elektronikus 
árlejtés lefolytatásával. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: -  
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívás közzétételének napja 2014. április 
16. KÉ-6691/2014. 
 
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 közbesz erzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból kerül t elvonásra, átcsoportosításra: -  
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):   
6 db. 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az 
értékelési szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Ajánlati ár: Terméktáblázat „Átlagár” 
munkalap végösszesen ( 85. sor): Forint+ÁFA 
 
1. Pátria Nyomda Zrt.  (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) 

Ajánlati ár: Terméktáblázat „Átlagár” munkalap végösszesen ( 85. sor): 36 311 Forint+ÁFA 
2. Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft.  (1102 Budapest Szent László tér 20.), 

Ajánlati ár: Terméktáblázat „Átlagár” munkalap végösszesen ( 85. sor): 36 312 Forint+ÁFA 
3. Print City Europe Zrt.  (1151 Budapest Székely Elek u. 11.) 

Ajánlati ár: Terméktáblázat „Átlagár” munkalap végösszesen ( 85. sor): 51 007 Forint+ÁFA 
 
A Print City Europe Zrt. ajánlattevő ajánlata tekintetében hiánypótlásra nem volt szükség. Nevezett 
ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívásnak, az ajánlattételi 
dokumentációnak, illetve a jogszabályi előírásoknak, ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő 
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  
A Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft. és a Pátria Nyomda Zrt. ajánlattevő ajánlata 
tekintetében hiánypótlásra volt szükség. Ajánlattevők határidőre benyújtották ajánlataik hiánypótlását.  
A Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft. és a Pátria Nyomda Zrt. ajánlattevők ajánlatai a 
hiánypótlást követően mindenben megfeleltek az eljárást megindító felhívásnak, az ajánlattételi 
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dokumentációnak, illetve a jogszabályi előírásoknak. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek és alkalmasak, az 
ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.  
 
Elektronikus árlejtés:  
 Az elektronikus árlejtés rendben lezajlott. Ajánlattevők az árlejtést követően határidőben benyújtották a 
terméksor táblázatot. 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):  - 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható 
pontszám alsó és fels ő határának megadása : - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pont határok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
 

1. Demax Művek Nyomdaipari Kft.  (1151 Budapest Székely Elek u. 11.) 
2. CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.  (1067 Budapest, Eötvös utca 9.) 
3. Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.  (2900 Komárom, Igmándi út 1.),  

 
Érvénytelenség indoka: 
Ajánlattevők nem küldték meg az árlejtés lezárását követően a terméksor táblázatot, így nevezett 
ajánlattevők ajánlatai, figyelemmel arra, hogy a szakmai ajánlat nem pótolható hiányosság a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján (egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
feltételeknek) érvénytelenek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Ajánlati ár: Terméktáblázat „Átlagár” 
munkalap végösszesen ( 85. sor): Forint+ÁFA 
 
 Pátria Nyomda Zrt.  (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) 

Ajánlati ár: Terméktáblázat „Átlagár” munkalap végösszesen ( 85. sor): 36 311 Forint+ÁFA 
 
Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót 
kíván igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : papírfeldolgozás 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), val amint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alválla lkozók közre fognak m űködni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : nem vesz igénybe 10 % feletti alvállalkozót. 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlat tevő ezen szervezet er őforrásaira (is) 
támaszkodik :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : nem vesz igénybe. 
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b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. június 21 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. július 01. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. június 18. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. június 20. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
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. 
 


