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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

 Hivatalos név: Oktatási Hivatal 

 Postai cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

 Város: Budapest  Postai irányítószám: 1055 

  

II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Könyvutalványok beszerzése  

Továbbá újrahasznosított papír borítékba való csomagolása és ajánlatkérő által meghatározott helyszínre szállítása.  

  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Összesen bruttó 11.940.000,- Ft névértékű papír alapú könyvutalvány beszerzése.A bruttó 11.940.000,- Ft névértékű 

megrendeléstől az egyedi megrendelés(ek) során ajánlatkérő összesen legfeljebb -17%-kal eltérhet. Az egyedi 

megrendelés(ek) során kerül pontosan megadásra az egyes csomagok darabszáma és tartalma, de ajánlatkérő tájékoztató 

jellegű adatként közli, hogy egy-egy boríték tartalma minimum 2.000,- Ft és maximum 7.000,- Ft névértékkel bíró 

könyvutalvány. Ajánlatkérő előzetes becslése alapján - mely adatot tájékoztató jelleggel közöl – maximum 5050 db 

boríték szükséges a könyvutalványok csomagolásához. A könyvutalvány felhasználásának hatálya 2016. december 31. 

vagy azt követő bármely határnap. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a 

115. § alapján lefolytatandó eljárás, a becsült érték nem éri el a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott – 

árubeszerzés esetében – tizennyolc millió forintot. 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

115. § szerint hirdetmény nélkül induló eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 

alkalmazásával. 

 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 közzététel2 

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: 2015. 01. 13.  

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma: [1] Elnevezés: adásvételi keretszerződés 

 Az eljárás eredményes volt o igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
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o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás során benyújtott ajánlatok mindegyike érvénytelen, erre figyelemmel a Kbt. 

75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen. 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

1. Ajánlattevő neve: Líra Könyv Zrt. 

Székhelye: 1086 Budapest, Dankó u. 4-8. 

Indok: A Líra Könyv Zrt. ajánlatában az „Azon üzletek száma Magyarország területén ahol az ajánlott könyvutalvány 

felhasználható” részszempont vonatkozásában 75 db üzletet jelölt meg. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 

keretében hívta fel Ajánlattevőt, hogy adja meg az ajánlatában megjelölt 75 db üzlet címét, vagy egyéb módon 

igazolja a 75 db üzlet földrajzi elhelyezkedését annak érdekében, hogy az ajánlattételi felhívásban 

szerepelteknek megfelelően a bírálat során ezen részszempont ellenőrizhető legyen. 

 Ajánlattevő 2016. február 26. napján faxon érkezett válaszában akként nyilatkozott, hogy 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében pillanatnyilag nem működik boltjuk. Továbbá a megküldött válasza 

mellékleteként benyújtotta a Líra Könyv Zrt. bolthálózatának címlistáját, mely 70 db üzletet jelöl meg. 

 

2. Ajánlattevő neve: Rainbow Üzeltlánc Kft. 

Székhelye: 1075 Budapest, Károly ker. 3/c 

Indok: A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő 2016. február 1. napján 12 óra 00 perc volt, és ezen 

időpontban került sor az ezen időpontig beérkezett ajánlatok bontására.  

2016. február 3. napon 8 óra 20 perckor érkezett be Ajánlatkérő Üzemeltetési és Iratkezelési Osztályára a 

postai úton megküldött, a postai bélyegző tanúsága szerint 2016. január 29. napján, 07024013 számú, Pécs 2, 

00182 számú postahivatalban feladott, a Rainbow Üzletlánc Kft. (szh.: 1075 Budapest, Károly krt. 3/c, 

adószám: 22663155-2-42, Cg.: 01-09-937976) ajánlata (érkezető száma:13806).  

A megküldött ajánlattételi felhívás 19. pontja egyrészt tartalmazza – többek között -, hogy „[…] Ajánlatkérő 

az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő 

lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik.”, továbbá „Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő 

csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt 

helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.”, másrészt a 19.24. pontja tartalmazza, hogy „A Kbt. 115. § (4) 

bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 

ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”. 

A benyújtott ajánlatot egyrészt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. 

§ (1) bekezdés a) pontja értelmében - annak elkésettsége okán - a közbeszerzési eljárás során érvénytelennek 

kell tekinteni, másrészt tárgyi közbeszerzési eljárásban a fent hivatkozott Kbt. 115. § (4) bekezdésére 

figyelemmel a Rainbow Üzletlánc Kft ajánlattevőként nem vehet részt. 

  

V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
---- 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 

 

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Összesített nettó               
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ajánlati ár 

 Azon üzlete 

száma 

Magyarország 

területén ahol az 

ajánlattevő által 

ajánlott 

könyvutalvány 

felhasználható 

              

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

              

 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: 

-- 

 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 vétele2 o igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

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 szervezetek2-- 

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 tevők2 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016/…….hh/nn) / Lejárata: (2016/……….hh/nn) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. 03. 11. 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. 03. 25. 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 -- 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 -- 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 -- 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 -- 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 -- 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 -- 

 VI.1.10) További információk:2 

  

 1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 
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