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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 „23. Tájékoztató füzet” elnevezésű terméksoron belül: A5 méret, 4+4 színben, 115gr/m2 

anyagból,  28 oldal, irkatűzve, 1000 db. Erre a tételre az alábbiak szerint kérjük az ajánlatot megadni: az ajánlati ár 

tartalmazza a tördelés díját 2 korrektúra fordulóval. Papír: 115gr matt műnyomó. 

 

− A keretmegállapodásos eljárás során „58. Hőközponti üzemeltetési napló” elnevezésű terméksoron belül: A4 méretben, 2 lapos 

önátírós, 50 garnitúra/tömb, 1+0 színben minden lap eltérő színű, azonos grafikájú, garnitúránként sorszámozva. Tömbönként 

előlap után plusz 1 garnitúra adatlap 2 lap/garnitúra 1+0 színben eltérő színű azonos grafikájú. Tömbönként hátlap előtt plusz 

10 nyomatlan lap. Borító (A4) 6 oldal 1+0 színnel nyomva, külső oldalon fényes fóliázva, 2x biegelve, (behajtható 5,6 oldal) 

300 gr műnyomó karton 1 oldalt fóliázva. Gerincragasztva tömbösítve, 1x fúrva, 450 db. 

 

− A keretmegállapodásos eljárás során „45. Anyagok és anyagi eszközök készletváltozási bizonylata” elnevezésű terméksoron 

belül: A5 méretben, 4 lapos önátírós, 25 garnitúra/tömb, 1+0 színben minden lap eltérő színű és grafikájú. 1+0 színnel 

nyomott elő és nyomatlan hátlappal tömbösítve, minden lap perforálva, 2x lapos tűzve, sorszámozva, a borító papírja lehet 

170 gr-os fehér ofszet. A borító egy szín minden esetben fehér, 400 db. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A jegyzőkönyv készült a FŐTÁV Zrt., mint ajánlatkérő által, a közbeszerzésekről szóló 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 – III. lehívás” tárgyú, a Kbt. 110. § (4) bekezdése b) pontja alapján a verseny 
újranyitásával 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. július 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): 5 
 
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.) 

Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (1149 
Budapest, Róna utca 120-122.) ajánlattevő 

nettó 581.600,- HUF 

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

nettó 754.900,- 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: 
 
Gyomai Kner Nyomda Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 10-12.) és Állami Nyomda Zrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) 
közös ajánlattevő 

Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt kötelezettségének eleget téve - a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek (ajánlati ár) tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért mind az 5 ajánlattevőtől beadott ajánlata 
vonatkozásában, mivel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével aránytalanul alacsonynak 
értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz. 

Az indokolások benyújtásának határideje: 2012. július 30. (hétfő) 15:00 óra volt 

Ajánlattevő nem nyújtotta be határidőre indokolását.  

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 
indokolását.  
 
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 ajánlatában foglalt 
árak aránytalanul alacsonynak bizonyultak, így Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében 
érvénytelen. 
 
 
Folprint Zöldnyomda Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 25.) ajánlattevő 
 

Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt kötelezettségének eleget téve - a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek (ajánlati ár) tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért mind az 5 ajánlattevőtől beadott ajánlata 
vonatkozásában, mivel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével aránytalanul alacsonynak 
értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz. 

Az indokolások benyújtásának határideje: 2012. július 30. (hétfő) 15:00 óra volt 

Ajánlattevő nem nyújtotta be határidőre indokolását.  
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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 
indokolását.  
 
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 ajánlatában foglalt 
árak aránytalanul alacsonynak bizonyultak, így Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében 
érvénytelen. 
 
 
PÁTRIA NYOMDA ZRT. (1116 Budapest, Hunyadi János út 7.) ajánlattevő 

Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt kötelezettségének eleget téve - a Kbt. 69. § alapján - az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 
elemek (ajánlati ár) tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kért mind az 5 ajánlattevőtől beadott ajánlata 
vonatkozásában, mivel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének figyelembevételével aránytalanul alacsonynak 
értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz. 

Az indokolások benyújtásának határideje: 2012. július 30. (hétfő) 15:00 óra volt 

Ajánlattevő nem nyújtotta be határidőre indokolását.  

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 
indokolását.  
 
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 ajánlatában foglalt 
árak aránytalanul alacsonynak bizonyultak, így Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében 
érvénytelen. 
 
 
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.) 
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi 
Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.) 
ajánlattevő 

nettó 581.600,- 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.) 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (2900 
Komárom, Igmándi út 1.) ajánlattevő 

nettó 754.900,- HUF 

 
A nyertes ajánlattevő ajánlatát követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtotta. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni:  
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

• ofszet nyomtatási részfeladatok tekintetében alvállalkozót vesz igénybe. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
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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: 2012.08.03. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.08.12. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.08. 01. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.08. 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: - 
 
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. 
 


