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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vállalkozási keretszerződés keretében nyomdai szolgáltatások beszerzése
az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt 
keretében

Közbeszerzés 
tárgya:

Oktatási HivatalAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000675442018
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A közbeszerzés célja az OH által kezelt, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása” című kiemelt uniós projekt munkafolyamatai során szükséges nyomdai termékek (pl.: szórólapok, 
információs anyagok, kiadványok, mappák, disszeminációs és dekorációs eszközök) biztosítása, illetve nyomdai szolgáltatások 
biztosítása (pl.: tördelés, képszerkesztés, nyomdai előkészítés). Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt célja a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének 
növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez
. A beszerzés indokoltsága: Az EFOP-3.1.5-16-2016-0001 azonosító számú projekt munkájának és a nyilvánosság biztosításának 
kötelezően előírt eszközei a munkafolyamatok dokumentálását szolgáló kiadványok, a rendezvényekhez kapcsolódó szóróanyagok, 
dekorációs és tájékoztató eszközök, illetve az egyéb disszeminációs megjelenési módok. A beszerzés célcsoportját elsősorban a kiemelt
projektben megvalósított szakmai munkába bevont résztvevők, illetve a projekt eredményeinek megismerésében érdekelt szereplők 
képezik, így különösen a köznevelés és felsőoktatás intézményeinek, háttérintézményeinek döntéshozói, ágazati intézmények, szakmai 
szervezetek, tankerületi központok vezetői, illetve a nemzeti és nemzetközi közneveléssel és felsőoktatással, valamint az ezekkel 
kapcsolatos kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szakmai szervezetek (iskolák, felsőoktatási intézmények, egyéb szakmai szervezetek) 
képviselői: - a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók által érintett intézmények - a szegregációval veszélyeztetett intézmények 
iskolai oktatást ellátó intézményegységei - a jelzett intézmények vezetői, pedagógusai és a pedagógiai munkát segítő munkatársai - a 
jelzett intézmények tanulói (különös tekintettel a sajátos nevelésű igényű, halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzdő, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók) - intézményeket fenntartó szervezetekben dolgozó szakemberek - a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat biztosító szakemberek. A feladat tartalma: • A projekt szakemberei által összeállított információs 
kiadványok nyomdai kivitelezése a kiadvány típusának és a szükséges mennyiségnek megfelelő nyomdatechnikai eljárással (pl.: ofszet, 
íves digitális, tekercses digitális). • A kiadványok típusának megfelelő kötészet biztosítása (pl.: stanc, ragasztás, tűzés, lyukasztás). • A
megrendezésre kerülő rendezvények tájékoztató eszközeinek (pl.: roll-up, ) és azok megfelelő dekorációs felületének (pl.: plakát) 
biztosítása, grafikai tervezése és hozzá kapcsolódó nyomdai szolgáltatások biztosítása. • A termékek elkészítése előtt az 
ajánlatkérőnek nem szükséges a nyertes ajánlattevővel grafikai tervet készíttetni majd azt jóváhagyni, mert az ajánlatkérő grafikai 
munkát már nem igénylő nyomdai kompozit anyagokat biztosít számára. • A szükséges adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos és
a fotóanyagokon felhasznált egyéb jogi oltalom alatt álló művekkel kapcsolatos jognyilatkozatok teljes körű beszerzése. • A kiadványok
nyomdai előkészítése során esetlegesen felmerülő tervezési, szerkesztési, tördelési feladatok ellátása ajánlatkérő által biztosított 
iránymutatások alapján. • Az elkészített és leszállított nyomdai termékeknek sértetleneknek, használhatóknak és tartósaknak kell 
lenniük, a termék jellegétől függően megkövetelhető minőségben. A Projekt jelenleg tervezett megvalósítási időszaka: 2017. január 02.
– 2020. szeptember 30. A szerződés keretösszege: A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 33.985.865,- Ft, azaz bruttó 
Harminchárommillió-kilencszáznyolcvanötezer-nyolcszázhatvanöt Forint. (nettó 26.760.524,- Ft + ÁFA). Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30%-kal eltérni. Lásd a KD-ban részletesen!

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási keretszerződés keretében nyomdai szolgáltatások beszerzése az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt 
uniós projekt keretében

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Kbt. Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 

11180663211Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelőségű Társaság, 2900 Komárom, Igmándi Út 1

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. Ajánlat: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
71 007 807 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 
hónap): 36 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 
hónap): 18

11048572224Gyomai Kner Nyomda Zrt., 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Út 10-12.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2018.10.13

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak mind a nyilatkozati, mind az 
igazolási szakaszban, ezért ajánlata érvényes. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 71 007 807

11048572224Gyomai Kner Nyomda Zrt., 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Út 10-12.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 
21.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: valamennyi értékelési 
részszempont esetén alsó határa: 0, 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. 
értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások vonatkozásában vizsgálni 
fogja, hogy a megajánlott vételár a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri ajánlatkérő az árakat 
meghatározni. Az ajánlatkérő a 2-3. számú értékelési részszempontok esetén az Útmutató 1. melléklet. A) 1. bb) pontja szerinti 
egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

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:

1000

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

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 247 498 850; Súlyszám: 80; Pont 28,69; Pont x Súlyszám: 
2295,212507. 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva,
min.0, max. 36 hónap) : 36; Súlyszám: 10; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 1000. 3. M.2.2 alkalmassági feltétel 
szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 36 hónap): 36; Súlyszám: 10; 
Pont: 100; Pont x Súlyszám: 1000. Összpontszám: 4295,21, kerekítve 4295.

Szöveges értékelés:

4295CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 134 554 500; Súlyszám: 80; Pont: 52,77; Pont x Súlyszám: 4221,80.
2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 
36 hónap): 46; Súlyszám: 10; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 1000. 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő 
szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 36 hónap): 46; Pont: 10; Súlyszám: 100; 
Pont x Súlyszám: 1000. Összpontszám: 6221,80, kerekítve 6222.

Szöveges értékelés:

6222Komáromi Nyomda és Kiadó Korlátolt Felelőségű Társaság

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 71 007 807; Súlyszám: 80; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 8000. 2. M
.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 
hónap): 36; Súlyszám: 10; Pont: 100; Pont x Súlyszám: 1000. 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő 
szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 18; Súlyszám: 10; Pont: 50; 
Pont x Súlyszám: 500. Összpontszám: 9500.

Szöveges értékelés:

9500Gyomai Kner Nyomda Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. értékelési szempontra tett megajánlás tekintetében a 2019. 
február 12. napján kelt jegyzőkönyvben foglaltak szerint javításra került. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 247 498 
850 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 36 hónap) :36 
3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 36 hónap): 36

11797898242CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 1067 Budapest, Eötvös utca 9. A ép. 20.

jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. Ajánlat: 
1. Összesített nettó ajánlatiár (nettó HUF): 134 554 500 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember 
többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 36 hónap): 46 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember 
többlettapasztalata (hónapokban megadva, min.0, max. 36 hónap): 46
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VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Az összegezés megküldése napját követő 10. nap 2019. április 06. napja, amely nem munkanap, erre figyelemmel - a Kbt. 48. § (3) és (
5) bekezdése szerint - a moratórium lejárata a következő munkanap, azaz 2019. április 08. napja.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.08Lejárata:2019.03.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az EUROTRONIK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Pátria Nyomda Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők ajánlata – tekintettel arra, hogy az nem mindenben felel meg a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban – a Kbt
. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokolása: Közös ajánlattevők a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az 
előírt teljesítési határidőn belül egyáltalán nem tette eleget, erre tekintettel ajánlatuk az alábbi hiányosságban szenved: • az „
Ajánlati nyilatkozat” elnevezésű dokumentum kitöltése nem felel meg a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltaknak; • nem került 
benyújtásra az ajánlat részeként a 2. számú értékelési szempont körében bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza, illetve a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata; • nem került benyújtásra az ajánlat részeként a 2. számú 
értékelési szempont körében bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, illetve a szakember rendelkezésre 
állási nyilatkozata.

11767509251Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt., 1117 Budapest, Budafoki Út 111-113.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

igénybe venni:

roll-up plakát, roll-up állvány, tájékoztató tábla "D" típusú, információs tábla "C" típusú
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:




