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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Oktatási HivatalAjánlatkérő 
neve:

Promóciós eszközök beszerzése OH EFOP3215 (639)Közbeszerzés 
tárgya:
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IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.04.05

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

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

Promóciós eszközök beszerzése az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt keretében Tervezetten 
182.900 db promóciós eszköz beszerzése. Az Európai Unió által társfinanszírozott EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt 
munkájának és a nyilvánosság biztosításának kötelezően előírt elemei azok a rendszeresen sorra kerülő szakmai rendezvények, 
konferenciák, workshopok, ahol a résztvevők számára a közvetlen munkavégzést megkönnyítő tájékoztató és munkavégzést segítő 
eszközök mellett a projekt folyamatára emlékeztető promóciós ajándékok kiosztására is sor kerül. Projekthez kapcsolódóan tájékoztató
és promóciós eszközök, ajándéktárgyak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása. A feladat tartalmazza: • Munkavégzést segítő 
eszközök: a rendezvények résztvevői számára kiosztásra kerülő eszközök. • Promóciós ajándéktárgyak: a projekthez való kötődést 
erősítő, a projektet népszerűsítő ajándéktárgyak. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egy Eladótól kívánja a promóciós 
eszközöket beszerezni. Az egyes termékek határidőben, párhuzamosan több helyszínre való szállítása megköveteli, hogy a termékek 
gyártásával, szállításával kapcsolatos valamennyi szolgáltatást egy Eladó biztosítsa. Így elkerülhetők az egyeztetési/összehangolási 
problémák és ajánlatkérő valamennyi igényét egy Eladóval szemben tudja érvényesíteni. Fentieken túl ajánlatkérő fontosnak tartja, 
hogy a projektben résztvevők azonos minőségű és esztétikumú termékeket kapjanak, tekintettel arra, hogy a megrendelni tervezett 
termékek jelentős része a projektben résztvevő gyermekek, tanulók számára kerül kiosztásra (intézményfenntartói szinten) azonos 
időpontban, helyszínen. Az eseti megrendelések koordinációja és a promóciós eszközök azonos minőségi elvárásainak teljesítése 
érdekében ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Promóciós eszközök beszerzése OH EFOP3215 (639)

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)

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A PROMOTRADE Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő ajánlat. Értékelési 
szempont; Súlyszám; Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő megajánlása; Pont; Pont x súlyszám 
szorzata: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF); 90; 44 776 204 Ft; 100,00; 9000,00. 2. M.2. alkalmassági 
feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (
hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap); 10; 36; 100,00; 1000,00. Összpontszám: 10 
000,00

Szöveges értékelés:

10000Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Balázs-Diák Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak. Ajánlata: Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 49 579 155 M.2. alkalmassági 
feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, 
minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36

13446976241Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

A Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak. Ajánlata: Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 44 
776 204 M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül 
(hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 36

11767626213Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft., 2119 Pécel, Álmos vezér Utca 32.

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

8A 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:

Igen
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REKLÁMTÁRGYELLÁTÓ KÖZPONT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. ajánlattevő ajánlata - tekintettel arra, hogy az a 

12734894243Reklámtárgyellátó Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1095 Budapest, Soroksári Út 115

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:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlata: Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 44 776 204 Promotrade Reklám és Kereskedelmi 
Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata a bírálati lapban 
foglaltak szerint mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is – érvényes, és a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak 
megfelelően ajánlata a legkedvezőbb.

11767626213Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft., 2119 Pécel, Álmos vezér Utca 32.

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 (valamennyi értékelési szempont esetén) 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 (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső 
határ 100 pont. 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 szempont esetén a fentebb 
hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése
. A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig
határozza meg a kapott pontszámokat.

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:

Balázs-Diák Kft. ajánlattevő nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Értékelési szempont; Súlyszám; 
Balázs-Diák Kft. ajánlattevő megajánlása; Pont; Pont x súlyszám szorzata: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó 
HUF); 90; 49 579 155 Ft; 90,31; 8128,13. 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata 
az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 
hónap); 10; 36; 100,00; 1000,00. Összpontszám: 9 128,13.

Szöveges értékelés:

9128Balázs-Diák Kft.

feliratozás

Jelenleg nem ismert.
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Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2019. április 15. napján 15:00 óráig 8 (azaz nyolc) darab ajánlat került benyújtásra. Ajánlatkérő az 
ajánlati felhívás V.2. pontjában rögzítette, hogy az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdés figyelembevételével végzi. 
Ajánlatkérő erre figyelemmel az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végezte el. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat 
értékelte, és annak alapján megállapította, hogy a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint az értékelési szempontokra tett 
megajánlások alapján a legjobb ár-érték arányú, és az azt követő 2 legkedvezőbb ajánlattevők – amelyek vonatkozásában ajánlatkérő a 
bírálatot elvégzi – az alábbiak: 1. legkedvezőbb ajánlat: Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő 2. legkedvezőbb ajánlat: 
Balázs-Diák Kft. ajánlattevő 3. legkedvezőbb ajánlat: Reklámtárgyellátó Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő. Az 
ajánlattevők sorrendje és értékelési összpontszámaik a bírálatot megelőzően (részletesen a nyilatkozati szakasz bíráló bizottsági 
jegyzőkönyve tartalmazza): 1. Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft.: 10000,00. 2. Balázs-Diák Kft.: 9128,13. 3. Reklámtárgyellátó 
Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 7855,81. 4. REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság: 7210,10. 5. MyAd 
Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.: 7054,76. 6. HOR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság: 5976,08. 7. 
Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 5957,24. 8. Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt.: 5719,27. 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az alábbi ajánlattevők ajánlatát értékelte, azonban az ajánlatok bírálatát csak az 
értékelési sorrendben első három legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végezte el, ezért az alábbi ajánlattevők 
ajánlatát nem bírálta le; ezen ajánlattevők vonatkozásában nem került sor érvényesség/érvénytelenség megállapítására, azokat a 
továbbiakban figyelmen kívül hagyta: Ajánlattevő neve: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1117 
Budapest, Hunyadi János Út 7. Ajánlat: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80.839.403; 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti 

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:

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 írásbeli összegezésmegküldése napját követő 10. nap 2019. május 25. napja nem munkanap, erre figyelemmel a szerződéskötési 
moratórium az ezt követő legközelebbi munkanapon, azaz 2019. május 27. napján jár le.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.27Lejárata:2019.05.16Kezdete:

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:

nyilatkozati szakaszban nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak - a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Érvénytelenségi indokai: Ajánlatkérő 2019. április 29. napján hiánypótlásra, felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt 2019
. május 03. napja 17:00 órai határidővel. A REKLÁMTÁRGYELLÁTÓ KÖZPONT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 
ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást határidőben nem nyújtotta be, így a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás 
kérésben foglaltaknak nem tett eleget, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányokban és ellentmondásokban szenved: - a „
szerk_nyil_639_dok_oh_efop3215_promo_eszkozok_1.8_fin” elnevezésű PDF dokumentum minden oldala továbbra sincs 
oldalszámmal ellátva, - az ajánlat továbbra sem tartalmaz tartalomjegyzéket, - cégszerűen aláírt PDF formátumú ártáblázat 
továbbra sem került benyújtásra, - nem nyújtotta be elektronikusan az EKR-ben a „Nyilatkozat folyamatban levő 
változásbejegyzési eljárásról” tárgyú EKR űrlapot, - ajánlattevő nem nyújtotta be kizáró okokról szóló nyilatkozatát javítva, oly 
módon, hogy abban feltüntetik, hogy az ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alatt, - ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlatot aláíró F.Z aláírási címpéldányát, illetve aláírás-mintáját, a Közbeszerzési
Dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet 3.5. pontjában előírtak szerint, - a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó 
információk alatt a kapcsolattartó személy (B.B) adatai lettek megadva, a cégkivonat szerinti képviselők azonban az alábbiak: F. 
Z. ügyvezető, K. R. ügyvezető. Ajánlattevő felvilágosítás keretében nem oldotta fel az ellentmondást, továbbra is fennáll, - 
ajánlattevő nem tisztázta felvilágosítás keretében, hogy ajánlatuk miként feleltethető meg a közbeszerzési dokumentumok részét
képező Ártáblázatban a „Műanyag kulacs” megnevezésű termék vonatkozásában előírtaknak, különös figyelemmel arra, hogy 
ajánlatkérő 7,5 dl űrtartalmú kulacsot írt elő (±10 %-os eltérés mellett), ajánlattevő pedig 650 ml-es terméket ajánlott meg.
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szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, 
maximum 36 hónap): 35. Ajánlattevő neve: Eurotronik Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.; székhelye: 1117 Budapest, 
Budafoki Út 111-113. Ajánlat: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80.644.848; 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember 
többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 
hónap): 26. Ajánlattevő neve: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság; székhelye: 1076 Budapest, Péterfy 
Sándor Utca 7. fszt. 1. Ajánlat: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 80.984.669; 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember 
többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 
hónap): 36. Ajánlattevő neve: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.; székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei Út 95. 
Ajánlat: 1. Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 66.556.809; 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az 
előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36. Ajánlattevő 
neve: REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság; székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi Út 61. Ajánlat: 1. Összesen nettó 
ajánlati ár (nettó HUF) 64.891.977; 2. M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) 
szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36.




