14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postai cím: Eötvös utca 21.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1067

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Keretmegállapodás „Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása” tárgyban
Keretösszeg: nettó 14,5 millió Ft
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
műszaki leírás tartalmazza..

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2016/02/23)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták

2

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

igen

nem

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Ajánlattevő neve:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Székhelye:

1102 Budapest, Halom u. 5.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
11 029 334
Ft
szereplő érték)
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

2.
Ajánlattevő neve:

Pátria Nyomda Zrt.

Székhelye:

1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
19 168 942,25
Ft
szereplő érték)
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

3.
Ajánlattevő neve:

Innostart-Print Kft.

Székhelye:

1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 27.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
34 859 022
Ft
szereplő érték)
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:

KORREKT Kft.

Székhelye:

1165 Budapest, Farkasfa utca 52.

Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így a benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban az Ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek.
Az ajánlattevő az alábbi hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette és ezáltal az ajánlat nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek:

„Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2 valamint III.1.3. pontjában előírta, hogy
„Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell csatolnia arra
vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban a z ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes
igazolására vonatkozóan, az eljárásban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja
figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni
kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 67. § (1) bekezdésének
megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot”
Az ajánlat 13. oldalán benyújtott IV. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesítéséről című
dokumentumban Ajánlattevő nem jelölte meg, hogy mely alkalmassági követelményeknek (III.1.2 és/vagy
III.1.3.) felel meg önállóan..
Kérjük, hogy hiánypótlás során a fenti dokumentumot az alkalmassági követelményekre történő utalással
benyújtani szíveskedjenek!”

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
1102 Budapest, Halom u. 5.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
11 029 334
Ft
szereplő érték)
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

2.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Pátria Nyomda Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
19 168 942,25
Ft
szereplő érték)
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

3.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Innostart-Print Kft.
1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 27.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
34 859 022
Ft
szereplő érték)
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.)

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Székhelye:

1102 Budapest, Halom u. 5.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Ajánlati ár:
(a Költségkalkuláció Összesen sorában nettó
11 029 334
Ft
szereplő érték)
A megjelölt Ajánlattevő ajánlata érvényes, minden szempontból megfelel az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, valamint a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat
is a megjelölt ajánlattevő nevéhez fűződik.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
20 mm-es és 50 mm-es céges ragasztószalag gyártása
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:

KORREKT Kft.

Székhelye:

1165 Budapest, Farkasfa utca 52.

Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így a benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban az Ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek.
Az ajánlattevő az alábbi hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette és ezáltal az ajánlat nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek:
„Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2 valamint III.1.3. pontjában előírta, hogy
„Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell csatolnia arra
vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban a z ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes
igazolására vonatkozóan, az eljárásban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja
figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni
kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 67. § (1) bekezdésének
megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot”
Az ajánlat 13. oldalán benyújtott IV. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesítéséről című
dokumentumban Ajánlattevő nem jelölte meg, hogy mely alkalmassági követelményeknek (III.1.2 és/vagy
III.1.3.) felel meg önállóan..
Kérjük, hogy hiánypótlás során a fenti dokumentumot az alkalmassági követelményekre történő utalással
benyújtani szíveskedjenek!”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2016/03/…. / Lejárata: 2016/03/….
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/03/….
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/03/….
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
A KORREKT Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen mivel egyéb
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének. Az
eljárásban a közbenső döntés meghozatalára 2016. március 10-én kerül sor, a KORREKT Kft. ajánlattevő tájékoztatására
is ezen a napon, azaz 2016. március 10-én került sor.
Az ajánlattevő az érvénytelenítés kapcsán kifogást nem emelt, előzetes vitarendezési kérelmet nem nyújtott be,
jogorvoslatot nem indított.
________________________________________________________________________________________________
_________
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

