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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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neve:
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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

Nyomdai szolgáltatások közbeszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosítószámú projektje keretében az 
alábbiak szerint: Az Európai Unió által finanszírozott EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosítószámú „Tematikus együttműködés 
erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” elnevezésű 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. Feladat: a) 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). b) A kiadványok típusának 
megfelelő kötészet biztosítása (pl.: stanc, ragasztás, tűzés, lyukasztás). c) A megrendezésre kerülő rendezvények tájékoztató 
eszközeinek (pl. roll-up) és azok megfelelő dekorációs felületének (pl. plakát) biztosítása: grafikai tervezése és a hozzá kapcsolódó 
nyomdai szolgáltatások biztosítása. d) Ajánlatkérő a termékek elkészítése előtt kivételes esetben, tervezetten legfeljebb a teljes 
keretösszeg 30%-át elérő összegben kéri a nyertes ajánlattevőtől grafikai terv készítését és annak Ajánlatkérővel történő 
jóváhagyatását (ennek lépéseit a KD tartalmazza), mert Ajánlatkérő alapesetben grafikai munkát már nem igénylő nyomdai kompozit 
anyagokat biztosít Ajánlattevő számára. e) A kiadványok nyomdai előkészítése során esetlegesen felmerülő tervezési, szerkesztési, 
tördelési, szkennelési feladatok ellátása Ajánlatkérő által biztosított iránymutatások alapján. f) Az előző c)-e) pontokban felsorolt 
feladatok esetleges ellátása a teljes keretösszeg 30%-át nem meghaladó összegben. Az ilyen jellegű munkák pontos tartalmát 
Ajánlatkérő az egyes eseti megrendelőkben jelzi, szükség esetén Ajánlattévővel előre egyeztetve. g) Az elkészített és leszállított 
nyomdai termékeknek sértetleneknek, használhatóknak és tartósaknak kell lenniük, a termék jellegétől függően megkövetelhető 
minőségben. Tervezett mennyiségek, szolgáltatások: „Nyomdatermékek” esetében: Szórólap: 50.000 db, Információs anyag – 1.: 
10.000 db, Információs anyag - 2. : 25.000 db, Jegyzetfüzet: 10.000 db, Zsinórfüles papírtáska: 10.000 db, Roll-up plakát: 12 db, 
Molinó: 2 db, Asztali zászló (magyar): 12 db, Kiadvány 1.: 2.550 db, Kiadvány 2.: 10.000 db, Kiadvány 3.: 1.100 db, Kiadvány 4.: 1.500 
db, Kiadvány 5.: 14.000 db, C típusú tájékoztató tábla: 1 db. „Eszközök” esetében: Roll-up állvány: 12 db, Megállító tábla: 9 db, 
Információs tábla: 9 db. „Szolgáltatások” esetében: Grafikai szerkesztés; Tördelés, csak szöveg; Tördelés, szöveg + képi anyag; 
Képszerkesztés; Nyomdai előkészítés; Szkennelés. A szerződés időtartama a szerződéskötés napjától a szerződésben megadott keret 
kimerüléséig, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig, 2020.november 30-ig tart Amennyiben a projekt záró dátuma 
Támogató engedélye és döntés alapján módosításra kerül,Ajánlatkérő a még rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a módosított záró 
időpontig veheti igénybe a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat, illetve Ajánlattevő ezen módosított záró időpontig köteles a 
szolgáltatások jelen szerződés szerinti teljesítésére.Ajánlatkérő jogosult erre tekintettel a szerződés időtartamát egyoldalú 
nyilatkozatával meghosszabbítani. A szerződés keretösszege:A projektben a tevékenységre rendelkezésre álló bruttó keretösszeg: 
20.725.008 Ft. (nettó 16.318.904,- Ft+ÁFA). Ajánlatkérőnek az érintett projekt kapcsán felmerülő nyomdai igényeit, valamint az adott 
termékek (nyomatok, eszközök) és szolgáltatások részletes specifikációját az ártáblázat tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nyomdai szolgáltatások EFOP-3.10.1-17-2017-00001 (1020)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 19 729 343,- Ft; súlyszám:80; pont:75,90; pont x súlyszám: 6071,71
. 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max.

Szöveges értékelés:

8071.71Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 19 729 343,- Ft; 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. Az EUROTRONIK Kereskedelmi, Szolgáltató és 
Tanácsadó Zrt. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll az
előírt kizáró okok hatálya alatt - érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta.

11767509243Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt., 1117 Budapest, Budafoki Út 111-113.

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

6A 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:

2019.06.21

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:

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Pátria Nyomda Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. (10728350-2-43). M.1., M.2.1., M.2.2. alkalmassági követelmények 
igazolásához.

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 19 729 343,- Ft; 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. Az EUROTRONIK Kereskedelmi, Szolgáltató és 
Tanácsadó Zrt. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll az
előírt kizáró okok hatálya alatt - érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, és a legjobb ár-érték 
arányú értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a legkedvezőbb.

11767509243Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt., 1117 Budapest, Budafoki Út 111-113.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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. 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. Ajánlatkérő a számítás 
során valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. Ajánlatkérő a 
kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a részszempontra adott 
súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok
súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés).

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:

36 hónap): 36; súlyszám:10; pont: 100; pont x súlyszám: 1000,00. 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: 1000,00. Összpontszám: 8071,71

nyomdai gyártás, nyomdai szolgáltatás

Pátria Nyomda Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. (10728350-2-43)
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Alföldi Nyomda Zrt. ajánlattevő benyújtott 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. Érvénytelenség indokolása: • Ajánlattevő benyújtotta az ártáblázatot. A 
közbeszerzési dokumentumokban előírásra került, hogy az ártáblázat citromsárga celláiban feltüntetett összegeket egész 
számokban kell megadni. Ajánlattevő ezen előírásnak nem tett eleget, több egységárat tizedesjegy pontossággal adott meg. 
Figyelemmel arra, hogy ezen hiba, hiány nem pótolható, javítható, az ajánlat érvénytelen. • Ajánlatkérő az értékelést követően 
2019. szeptember 10. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt 2019. szeptember 16. napja 16:00 
órai határidővel. Az Alföldi Nyomda Zrt. ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésre álló határidő 
lejártáig nem tett eleget, hiánypótlást egyáltalán nem nyújtott be. Fentiekre figyelemmel az Alföldi Nyomda Zrt. ajánlattevő 
ajánlata továbbra is az alábbi hiányban szenved:  A Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk tárgyú EKR űrlapon „A 
gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk” pontban az ajánlattevő képviselőjeként megjelölt GY.G. vonatkozásában 

11147729209Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4027 Debrecen, Böszörményi Utca 6

Adu-press Nyomda Kft. ajánlattevő benyújtott 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. Érvénytelenség indokolása: • A 2. értékelési részszempont vonatkozásában 
nem kerültek benyújtásra az alábbi, előírt alátámasztó dokumentumok, ezáltal a 2. értékelési szempontra az ajánlatát az 
ajánlattételi határidőre nem nyújtotta be, és figyelemmel arra, hogy ezen hiány nem pótolható, az ajánlat érvénytelen:  
Szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat: nem került benyújtásra, figyelemmel azonban a D.358-9-2017. határozat, illetve a 
D-339/15/2017. számú határozat szerinti joggyakorlatra, nem hiánypótoltatható.  Szakember önéletrajza: nem került benyújtásra
, figyelemmel azonban a D.358-9-2017. határozat, illetve a D-339/15/2017. számú határozat szerinti joggyakorlatra, nem 
hiánypótoltatható.  Rendelkezésre állási nyilatkozat: nem került benyújtásra, figyelemmel azonban a D.358-9-2017. határozat, 
illetve a D-339/15/2017. számú határozat szerinti joggyakorlatra, nem hiánypótoltatható. • A 3. értékelési részszempont 
vonatkozásában nem kerültek benyújtásra az alábbi, előírt alátámasztó dokumentumok, ezáltal a 3. értékelési szempontra az 
ajánlatát az ajánlattételi határidőre nem nyújtotta be, és figyelemmel arra, hogy ezen hiány nem pótolható, az ajánlat 
érvénytelen:  Szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat: nem került benyújtásra, figyelemmel azonban a D.358-9-2017. 
határozat, illetve a D-339/15/2017. számú határozat szerinti joggyakorlatra, nem hiánypótoltatható.  Szakember önéletrajza: nem
került benyújtásra, figyelemmel azonban a D.358-9-2017. határozat, illetve a D-339/15/2017. számú határozat szerinti 
joggyakorlatra, nem hiánypótoltatható.  Rendelkezésre állási nyilatkozat: nem került benyújtásra, figyelemmel azonban a D.358-
9-2017. határozat, illetve a D-339/15/2017. számú határozat szerinti joggyakorlatra, nem hiánypótoltatható. • Ajánlattevő 
benyújtotta az ártáblázatot cégszerűen aláírva. A közbeszerzési dokumentumokban előírásra került, hogy az ártáblázat 
citromsárga celláiban feltüntetett összegeket egész számokban kell megadni. Ajánlattevő ezen előírásnak nem tett eleget, több 
egységárat tizedesjegy pontossággal adott meg. Figyelemmel arra, hogy ezen hiba, hiány nem pótolható, javítható, az ajánlat 
érvénytelen. • Ajánlatkérő az értékelést követően 2019. szeptember 10. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt 2019. 
szeptember 16. napja 16:00 órai határidővel. Az Adu-press Nyomda Kft. ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a 
rendelkezésre álló határidő lejártáig nem tett eleget, hiánypótlást egyáltalán nem nyújtott be. Fentiekre figyelemmel az 
Adu-press Nyomda Kft. ajánlattevő ajánlata továbbra is az alábbi hiányokban szenved:  Tartalomjegyzék nem került benyújtásra 
– hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Az ajánlata részeként benyújtotta a „Nyilatkozat kizáró okokról” 
elnevezésű EKR űrlapot, azonban a kizáró okokat nem tüntette fel. Az elektronikus EKR űrlapon az eljárásban előírt kizáró okok 
– azaz a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontja szerinti kizáró okok – feltüntetése is szükséges. Hiánypótlást nem 
nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Az ajánlata részeként benyújtotta a „Kbt. 67. § (4) bek.” elnevezésű EKR űrlapot, 
azonban a kizáró okokat nem tüntette fel. A nyilatkozaton (EKR űrlap) ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy mely kizáró ok (
azaz a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontja szerinti kizáró okok) vonatkozásában teszi meg a nyilatkozatot. 
Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Ajánlati nyilatkozat nem került benyújtásra – hiánypótlást nem 
nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Az ajánlatot, illetve annak mellékleteit ajánlattevőként aláíró érvényes hiteles 
cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példánya nem került benyújtásra – hiánypótlást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet érintő 
kizáró okokról a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján – hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a
hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján – hiánypótlást nem 
nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet bevonásáról – 
hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat a műszaki és szakmai 
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján – hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra 
is fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról – hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is 
fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat üzleti titokról – hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  
Az ajánlat részeként üzleti titkot tartalmazó dokumentum került benyújtásra, azonban az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 
irathoz nem csatoltak indokolást, amelyben az ajánlattevő részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is 
fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat összeférhetetlenségről – hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll 
a hiány.  Nem került benyújtásra a Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás V.2) n) pontjában foglaltakról – hiánypótlást nem nyújtott 
be, továbbra is fennáll a hiány.  Nem került benyújtásra az ártáblázat szerkeszthető excel formátumban, csupán cégszerűen 
aláírt pdf formátumban nyújtották be – hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.

13120641241Adu-press nyomda Kft., 1139 Budapest, Fáy Utca 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Pannon Könyvklub Kft. ajánlattevő benyújtott 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. Érvénytelenség indokolása: • Ajánlattevő benyújtotta az ártáblázatot. A 
közbeszerzési dokumentumokban előírásra került, hogy az ártáblázat citromsárga celláiban feltüntetett összegeket egész 
számokban kell megadni. Ajánlattevő ezen előírásnak nem tett eleget, több egységárat tizedesjegy pontossággal adott meg. 
Figyelemmel arra, hogy ezen hiba, hiány nem pótolható, javítható, az ajánlat érvénytelen. • Ajánlatkérő az értékelést követően 
2019. szeptember 10. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt 2019. szeptember 16. napja 16:00 
órai határidővel. A Pannon Könyvklub Kft. ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben foglaltaknak a 
rendelkezésre álló határidő lejártáig nem tett teleget, hiánypótlást és felvilágosítást egyáltalán nem nyújtott be. Fentiekre 
figyelemmel a Pannon Könyvklub Kft. ajánlattevő ajánlata továbbra is az alábbi hiányokban és ellentmondásban szenved:  A 
Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk tárgyú EKR űrlapon „A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk” 
pontban a H.B.O. és J. Kft. Kapacitásnyújtó szervezet képviselőjeként megjelölt K.B. vonatkozásában megadott alábbi adatok 
nincsenek összhangban a cégkivonatban foglaltakkal: K.B. vonatkozásában megadott cím irányítószáma nem egyezik a 
cégkivonatban jelzettekkel. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiba.  Ajánlattevő a benyújtott ajánlatában 
megjelölte a H.B.O. és J. Kft. -t mint ismert alvállalkozót, valamint mint kapacitást biztosító szervezetet, azonban H.B.O. és J. Kft.
vonatkozásában nem került benyújtásra a Nyilatkozat összeférhetetlenségről. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a
hiány.  Ajánlattevő a benyújtott ajánlata 18. oldalán csatolta a „Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás V.2) n) pontjáról” tárgyú 
nyilatkozatát, azonban azt keltezéssel nem látta el. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Ajánlattevő 
vonatkozásában K.B. érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve 
az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példánya nem került benyújtásra. 
Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  A H.B.O. és J. Kft. mint az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet), illetve mint alvállalkozó vonatkozásában K.B. érvényes hiteles cégaláírási 
nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példánya nem került benyújtásra. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is 
fennáll a hiány.  Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat megtételére 
szolgáló EKR űrlapon K.B. tényleges tulajdonost tüntette fel. Ajánlattevő cégkivonata szerint K.B. és B.R. ajánlattevő tagjai. A 
cégkivonat az egyes tagok tulajdoni hányadára, szavazati jogára, illetve befolyásszerzésére vonatkozóan nem tartalmaz adatot, 
ezért nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy kizárólag K.B. minősülhet-e a fentiek szerinti tényleges tulajdonosnak. 
Mindezekre figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozatuk a tényleges 
tulajdonosokra vonatkozóan ellentmondásos. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás.

23556416213Pannon Könyvklub Kft, 2151 Fót, Keleti Márton Út 7

K.M.H. Print Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő benyújtott 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. 
Érvénytelenség indokolása: - Ajánlattevő benyújtotta az ártáblázatot cégszerűen aláírva. A közbeszerzési dokumentumokban 
előírásra került, hogy az ártáblázat citromsárga celláiban feltüntetett összegeket egész számokban kell megadni. Ajánlattevő 
ezen előírásnak nem tett eleget, több egységárat tizedesjegy pontossággal adott meg. Figyelemmel arra, hogy ezen hiba, hiány 
nem pótolható, javítható, az ajánlat érvénytelen.

14766181242K.M.H. Print Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1158 
Budapest, Késmárk Utca 24.

CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő benyújtott 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. Érvénytelenség indokolása: - Ajánlattevő benyújtotta az 
ártáblázatot cégszerűen aláírva. A közbeszerzési dokumentumokban előírásra került, hogy az ártáblázat citromsárga celláiban 
feltüntetett összegeket egész számokban kell megadni. Ajánlattevő ezen előírásnak nem tett eleget, több egységárat tizedesjegy 
pontossággal adott meg. Figyelemmel arra, hogy ezen hiba, hiány nem pótolható, javítható, az ajánlat érvénytelen.

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

megadott alábbi adatok nincsenek összhangban a cégkivonatban foglaltakkal: a képviselő adatai között a képviselő (GY.G.) címe 
az irányítószám és az utcanév vonatkozásában nem azonos a cégkivonatban szereplővel. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra 
is fennáll a hiány. • Az ajánlatkérő számítási hiba javítására hívta fel az Alföldi Nyomda Zrt. ajánlattevőt, mely 2019. szeptember 
19. napján került megküldésre 2019. szeptember 24. napján 16:00 órai teljesítési határidővel. Az Alföldi Nyomda Zrt. ajánlattevő
a számítási hiba javítására vonatkozó felkérésnek a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem tett eleget, a számítási hiba 
javítását egyáltalán nyújtotta be. A Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint, ha a számítási hiba javítását nem teljesítették, az ajánlat 
érvénytelen.
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Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban úgy rendelkezett, hogy alkalmazni kívánja a Kbt. 81.§ (5) bekezdését, azaz az ajánlatok 
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a 
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fentiekre 
figyelemmel az ajánlattételi felhívás V.2) További információk pontjára és a Közbeszerzési dokumentumok II. Ajánlat összeállítása 
fejezet 4. pontjában leírt értékelési szempontok és módszer alapján elvégezte az ajánlatok értékelését, figyelemmel a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő értékelési szempontokra. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során az Alföldi Nyomda Zrt. ajánlattevő 2. értékelési 
részszempontra tett 481 hónapos megajánlása helyett, illetve a 3. értékelési részszempontra tett 184 hónapos megajánlása helyett 
Ajánlatkérő – mind a 2., mind a 3. értékelési részszempont vonatkozásában – 36 hónap megajánlással számolt, figyelemmel az 
alábbiakra: Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezetének 4.2.2., illetve 4.2.3. pontjában a 2. és a 3. 
értékelési részszempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározta, hogy a 36 hónap szakmai tapasztalatot 
a 2., illetve a 3. értékelési résszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra 
nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. Ajánlatkérő továbbá a Közbeszerzési dokumentumok Ajánlat 
összeállítása fejezetének 4.2.4. Pontszámok, értékelési módszer pontjában a 2. és a 3. értékelési részszempont vonatkozásában 
rögzítette, hogy amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /36 hónap 
többlet tapasztalat/, úgy abban az esetben is 36 hónap megajánlással számol Ajánlatkérő. Az értékelést követően az ajánlatok 
sorrendje a következő: Sorrend; Ajánlattevő neve; Összpontszám: 1. Adu-press nyomda Kft.; 10 000,00. 2. K.M.H. Print Kft.; 8 912,71. 
3. Pannon Könyvklub Kft.; 8 325,04. 4. Eurotronik Zrt.; 8 071,71. 5. CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.; 6 422,84. 6. Alföldi Nyomda 
Zrt.; 5 993,76. Ajánlatkérő az értékelést követően valamennyi ajánlattevő ajánlatát bírálta a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján.

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.31Lejárata:2019.10.22Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
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