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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Oktatási Hivatal 

Postai cím: Szalay u. 10-14. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1055  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Érettségi, továbbá köznevelési nyelvi méréshez szükséges hanganyag sokszorosításának beszerzése (cd-re, dvd-re 

másolás)” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

CD vagy DVD adathordozón átadott anyagok (tartalom) sokszorosítása a szerződés hatálya alatt minden évben 

két időszakban, a lenti ütemezés szerint:  

Első ütem: 2017. február 1. és 2017. február 28. közötti időszakban, az Ajánlatkérő által később 

meghatározott legfeljebb öt napon az alábbi éves tervezett példányszámban: 

 

 
CD mesterlemezen átadott 

dokumentumok típusa 

Éves tervezett 

példányszám(db)* 

Négy éves időszakra 

tervezett példányszám 

(db)* 

1. Hanganyag 10 120 40480 

2. Hanganyag 10 120 40480 

3. Hanganyag 4 542 18168 

4. Hanganyag 5 118 20472 

 

*Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelemét, hogy az éves tervezett példányszám és a négy éves 

időszakra tervezett példányszám kizárólag Ajánlattevő tájékoztatására szolgáló adat a mennyiség(ek) 

tekintetében. 

 

Az éves tervezett példányszám oszlopban megadott mennyiség a szerződés egy évére, még a négy éves 

időszakra tervezett példányszám oszlopban megadott mennyiség a szerződés hatályára (négy év) 

tervezett maximális összmennyiség. 

Az éves összesített tervezett példányszámhoz (az éves tervezett példányszámok összessége) képest -20% 

mennyiségi eltérés lehetséges. 

 

A fenti első ütem a szerződés első évére (2017.) vonatkozik, a többi három (2018-2020) évben is 

ugyanezen időszakra esik az ütemezés, és a teljesítés pedig az Ajánlatkérő által legkésőbb az adott év 

január 20. napjáig meghatározott legfeljebb öt napon történik. 

 

Második ütem: 2017. március 15. és 2017. április 30 közötti időszakban, az Ajánlatkérő által később 

meghatározott legfeljebb öt napon az alábbi éves tervezett példányszámban: 

 
CD mesterlemezen átadott 

dokumentumok típusa 

Éves tervezett 

példányszám (db)* 

Négy éves időszakra 

tervezett példányszám 

(db)* 

1. Hanganyag 9 114 36456 

2. Hanganyag 23 92 

3. Hanganyag 11 44 

4. Hanganyag 11 44 

5. Hanganyag 517 2068 
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6. Hanganyag 11 44 

7. Hanganyag 11 44 

8. Hanganyag 23 92 

9. Hanganyag 11 44 

10. Hanganyag 11 44 

11. Hanganyag 34 136 

12. Hanganyag 1 66 664 

13. Hanganyag 4 445 17780 

14. Hanganyag 385 1540 

15. Hanganyag 144 576 

16. Hanganyag 11 44 

17. Hanganyag 17 68 

18. Hanganyag 201 804 

19. Hanganyag 11 44 

20. Hanganyag 17 68 

21. Hanganyag 23 92 

22. Hanganyag 11 44 

23. Segédanyag 63 252 

24. Segédanyag 11 44 

25. Segédanyag 3 329 13316 

26. Segédanyag 23 92 

27. Segédanyag 11 44 

28. Segédanyag 11 44 

29. Segédanyag 11 44 

30. Segédanyag 98 392 

31. Segédanyag 69 276 

32. Hanganyag 1 253 5012 

33. Hanganyag 6 24 

34. Hanganyag 6 24 

35. Hanganyag 132 528 

36. Hanganyag 11 44 

37. Hanganyag 11 44 

38. Hanganyag 17 68 

39. Hanganyag 471 1884 

40. Hanganyag 115 460 

41. Hanganyag 34 136 

42. Hanganyag 11 44 

43. Hanganyag 115 460 

44. Hanganyag 11 44 

45. Hanganyag 6 24 

46. Hanganyag 6 24 

47. Hanganyag 6 24 

48. Segédanyag (fájlok) 6 24 

49. Segédanyag (fájlok) 385 1540 

50. Segédanyag (fájlok) 6 24 

51. Segédanyag (fájlok) 6 24 

52. Segédanyag (fájlok) 11 44 

 

 

 
DVD mesterlemezen átadott 

dokumentumok típusa 

Éves tervezett 

példányszám (db)*  

Négy éves időszakra 

tervezett példányszám 

(db)* 

1. Segédanyag (fájlok) 11 44 

2. Segédanyag (fájlok) 419 1676 

*Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelemét, hogy az éves tervezett példányszám és a négy éves 

időszakra tervezett példányszám kizárólag Ajánlattevő tájékoztatására szolgáló adat a mennyiség(ek) 

tekintetében. 

 

Az éves tervezett példányszám oszlopban megadott mennyiség a szerződés egy évére, még a négy éves 

időszakra tervezett példányszám oszlopban megadott mennyiség a szerződés hatályára (négy év) tervezett 

maximális összmennyiség. 
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Az éves összesített tervezett példányszámhoz (az éves tervezett példányszámok összessége) (mind a cd-k, 

mind pedig a dvd-k esetében) képest -20% mennyiségi eltérés lehetséges. 

 

A fenti, második ütem a szerződés első évére (2017.) vonatkozik (a cd-k és a dvd-k esetében is), a többi 

három (2018-2020) évben is ugyanezen időszakra esik az ütemezés, és a teljesítés pedig az Ajánlatkérő 

által legkésőbb az adott év március 5. napjáig meghatározott legfeljebb öt napon történik. 

 

Ajánlattevő feladata továbbá a sokszorosított CD-k és DVD-k: 

 feliratozása,  

 egyenként zárt tokba és fóliába csomagolása, majd fajtánkénti dobozolása, illetve  

 szállítása az Ajánlatkérő 1222 Budapest, Gyár u. 15. szám alatti telephelyére. 

Ajánlattevő köteles továbbá a munkafolyamat egésze alatt fegyveres őrséget biztosítani. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

A Kbt. III. Része a XVII. fejezete 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. III. Része a XVII. fejezete a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján a 113.§ (1)-(4) bekezdése szerinti nemzeti 

nyílt 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 2 

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 (2016/11/18) 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: „Érettségi, továbbá köznevelési nyelvi 

méréshez szükséges hanganyag sokszorosításának beszerzése (cd-re, dvd-re másolás)” 

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 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:--- 
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V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

VTCD VIDEOTON Kompaktlemez-gyártó Kft. (8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 7.) 

Összesített nettó ajánlati ár: 40.896.636,- Ft 

Teljesítési határidő: 3 naptári nap 

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.) 

    

      Az ajánlattevő neve: 

VTCD VIDEOTON 
Kompaktlemez-gyártó 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az értékelés A 

részszempontok 
            

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

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 
ajánlati ár 

70 100 7000     

 Teljesítési 
határidő 

30 100 3000     

         

         

         

         

         

         

         

         

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 

pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   10000     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 100 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 

Értékelési részszempontok Súlyszám Az értékelés módszere 

1. Összesített nettó ajánlati ár 

[nettó HUF (négy évre tervezett példányszámra)] 
70 Fordított arányosítás 

2. Teljesítési határidő  30 Fordított arányosítás 
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Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere mindkét értékelési szempont 

esetén: 

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott valamennyi feladat 

elvégzésére vonatkozó megajánlást értékeli. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az összesített nettó ajánlati árat az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott négy éves időszakra tervezett példányszám és feladatok teljesítésre 

vonatkozóan szükséges megadni (4 év, összesen: 8 ütem, 8 eseti megrendelés). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentum 

részeként kiadott részletes árajánlatot tartalmazó táblázatot köteles ajánlatához csatolni, amely szakmai ajánlatnak minősül, 

és annak alapján megadni az összesített nettó ajánlati árat, melynek számítási módja a következő: az éves tervezett 

példányszámra vonatkozóan szükséges a részletes árajánlat kitöltése, mely egy évi megrendelésre (évente 2 ütem, 2 eseti 

megrendelés) vonatkozik. A szerződés hatálya alatt (4 év, összesen: 8 ütem, 8 eseti megrendelés) teljesítendő mennyiség 

vonatkozásában kérjük megadni az összesített nettó ajánlati árat, mely az éves tervezett példányszám vonatkozásában adott 

megajánlás négy évre vonatkozó szorzata (x4). 

A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy az ajánlattevők 

5 naptári napnál hosszabb vállalást nem tehetnek, mivel az 5 naptári napnál hosszabb vállalás esetén az ajánlatkérő az 

ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, míg a 3 naptári nap teljesítési határidőt az ajánlatkérő a 2. értékelési 

résszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és 

a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről 

és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti 

tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 

100. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint 

történik az ajánlatok értékelése. 

[naptári nap (min. 3 naptári nap, max. 5 naptári nap)] 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

VTCD VIDEOTON Kompaktlemez-gyártó Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár Aszalvölgyi út 7.) 

Összesített nettó ajánlati ár: 40.896.636,- Ft 

Ajánlattevő mindenben eleget tett a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata 

érvényes, és ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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 szervezetek 2 

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:--- 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 



6 
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: --- Lejárata:--- 

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/01/23 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/01/23 

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 

___________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
 


