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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

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

Nyomdai szolgáltatások beszerzése az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt uniós projekt keretében. Az 
Európai Uniós forrásból finanszírozott EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt
projekt szakmai megvalósítása 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 alkalmazása. Tervezett mennyiség: „Nyomatok”: Szórólap: 2000db; Információs anyag: összesen 4400db; Kiadvány
: 400db, Keménytáblás Kiadvány: 32500db; Mappa: 400db; Feladatlap: 24000db; Gyűrűskönyv és Kiadvány: 400db; Roll-up plakát: 
10db; Plakát: összesen 100db; Molino: 5db; Nyomat pop-up falhoz: 2db; C és D típusú Tábla: 1-1db. „Eszközök”: Roll-up állvány: 10db; 
Pop-up fal: 2db; Megállító tábla: 4db; Információs tábla: 20db; Prospektustartó: 10db; Alu képkeret: összesen 40db. „Szolgáltatások”: 
Grafikai Szerkesztés; Tördelés-csak szöveg; Tördelés-szöveg+képi anyag; Képszerkesztés; Nyomdai előkészítés; Szkennelés. A 
megrendelt termékek tördelési, grafikai előkészítését elsődlegesen az Ajánlatkérő végzi az Ajánlattevővel történő előzetes 
egyeztetések alapján, amelyből adódóan Ajánlatkérő jellemzően grafikai tervezési munkát már nem igénylő nyomdai kompozit anyagot 
biztosít Ajánlattevő számára, azonban Ajánlatkérőnek joga van a részletes árajánlat szerinti szolgáltatások megrendelésére is. A 
nyomatok, eszközök és szolgáltatások esetében megadott mennyiségek tervezettek, amelyektől Ajánlatkérő eltérni jogosult. 
Ajánlatkérő a projektben rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult eseti megrendelő kiadására, melytől legfeljebb -30%-kal 
eltérhet. A rendelkezésre álló keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult eltérni az egyes termékek és szolgáltatások tervezett 
mennyiségeit tekintve. A szerződés keretösszege: A projektben a tevékenységre rendelkezésre álló keretösszeg nettó 33.032.427 Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 41.951.182 Ft, amelytől AK legfeljebb -30%-kal eltérhet. A keretszerződés alapján adott eseti megrendelések nettó 
összértéke a szerződés nettó keretösszegét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő nem köteles a nettó keretösszeg teljes kimerítésére, 
legfeljebb a keretösszeg -30%-al csökkentett összegéig köteles eseti megrendelést kiadni. A szerződés időtartama a szerződés hatályba
lépésének napjától a szerződés keretében rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt záró időpontjáig, 
2020.10.31. napjáig tart. Amennyiben a projekt záró dátuma a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság, mint Támogató engedélye és 
döntése 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 módosítani. (ld. 
KD-ban részletesen)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nyomdai szolgáltatások OH EFOP-3.2.15 (1156)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta – érvényes, és a legjobb ár-érték arányú értékelési 
szempontnak megfelelően ajánlata a legkedvezőbb. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 961 217; 2. M.2.1 
alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36; 3. M
.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36.

10393367219OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Pápai Út 
37/A

Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a bírálati lapban foglaltak szerint mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a 
nyilatkozati szakaszban érvényes, azonban nem a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelő ajánlatot nyújtotta be
. 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 32 638 400; 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember 
többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36; 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő 
szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap):36.

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:

2019.08.23

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 961 217; 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember 
többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36; 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő 
szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36. 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, a szerződés 
teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta, nem áll a kizáró okok hatálya alatt – érvényes, és a legjobb ár-érték arányú 
értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a legkedvezőbb. A fedezet rendelkezésre áll.

10393367219OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Pápai Út 37/A

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)- súlyszám: 80, Fordított arányosítás; 2. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember 
többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap)- súlyszám: 10, Egyenes arányosítás; 3. M.2.2 alkalmassági 
feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap)- súlyszám: 10, Egyenes 
arányosítás; A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 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
A.1. a) pont aa) alpontja 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. a) pont ab) alpontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat. 
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:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 961 217, súlyszám: 80, pont: 100,00, pont*súlyszám: 8000,00; 2
. M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, 
max. 36 hónap): 36, súlyszám: 10, pont: 100,00; pont*súlyszám: 1000,00; 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti
1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36, súlyszám: 10, 
pont: 100,00; pont*súlyszám: 1000,00; Összpontszám: 10000,00.

Szöveges értékelés:

10000.00OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 32 638 400, súlyszám: 80, pont: 67,29, pont*súlyszám: 5382,92; 2. 
M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, 
max. 36 hónap): 36, súlyszám: 10, pont: 100,00, pont*súlyszám: 1000,00; 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti
1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap):36, súlyszám: 10, 
pont: 100,00, pont*súlyszám: 1000,00; Összpontszám: 7382,92.

Szöveges értékelés:

7382.92Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



EKR000540232019

Az AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság közös ajánlattevők ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, erre tekintettel ajánlatuk – az érvénytelenséget nem eredményező formai hiány 
kivételével – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Érvénytelenség indokolása: • 
Ajánlatkérő az értékelést követően 2019. október 11. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt 
2019. október 18. napja 16:00 órai határidővel. Az AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, D-PLUS 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás 
kérésben foglaltaknak a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem tettek eleget, hiánypótlást, felvilágosítást egyáltalán nem 
nyújtottak be. Fentiekre figyelemmel az AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, D-PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők ajánlata továbbra is az alábbi hiányokban és ellentmondásokban 
szenved:  Az ajánlatuk oldalszámozást nem tartalmaz. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány – formai, 
érvénytelenséget nem eredményez.  Az ajánlat részeként tartalomjegyzék nem került benyújtásra. Hiánypótlást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll a hiány – formai, érvénytelenséget nem eredményez.  Az ajánlat részeként benyújtásra került a Felolvasólap 
űrlap formájában, azonban a benyújtott dokumentumon nem került feltüntetésre valamennyi közös ajánlattevő, amely így nem 
felel meg a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, illetve a Közbeszerzési Dokumentumok I. Általános 
információk fejezet 3.2. pontjának. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Ajánlattevő a benyújtott 
ajánlatában megjelölte a W. I. K. és G. Sz. Kft.-t, mint ismert alvállalkozót, azonban a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó 
információk” űrlapot nem töltötte ki a W. I. K. és G. Sz. Kft. mint alvállalkozó vonatkozásában. Hiánypótlást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll a hiány.  Az ajánlat részeként benyújtásra került a közös ajánlattevők megállapodását tartalmazó Közös 
ajánlattételről szóló megállapodás tárgyú dokumentum, amely azonban az alábbi kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, 
erre figyelemmel nem felel meg Közbeszerzési Dokumentumok I. Általános információk fejezet 3.4. pontjában előírtaknak: - a 
közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való 
kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra, - a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása, - pénzügyi rendelkezés 
arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám 
megjelölésével, - a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi 
kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 
Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Az ajánlat részeként a Nyilatkozat az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezetet érintő kizáró okokról a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján tárgyú 
dokumentum nem került benyújtásra. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Ajánlattevő a benyújtott 
ajánlatában megjelölte a W. I. K. és G. Sz. Kft.-t, mint ismert alvállalkozót, azonban a W. I. K. és G. Sz. Kft. vonatkozásában nem 
került benyújtásra a Nyilatkozat összeférhetetlenségről. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  Ajánlattevő 
az ajánlat részeként benyújtotta mind a 2. értékelési szempontra bemutatott szakember, Sz.L., mind a 3. értékelési szempontra 
bemutatott szakember, K.J. rendelkezésre állási nyilatkozatát, azonban a szakemberek nyilatkozata csak a D-PLUS Kft. 
szerződéskötése esetére szól. Figyelemmel a Kbt. 131. § (1) bekezdésére, valamint arra, hogy az ajánlatot az AXIA Group 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint 
közös ajánlattevők nyújtották be, nyertességük esetén ajánlatkérő a közös ajánlattevőkkel – azaz a közös ajánlattevők 
mindegyikével – fog szerződést kötni, ezért a 2. értékelési szempontra bemutatott szakember (Sz.L.) és a 3. értékelési 
szempontra bemutatott szakember (K.J.) rendelkezésre állási nyilatkozatában valamennyi közös ajánlattevő – azaz a D-PLUS Kft. 
mellett az AXIA Kft. – megjelölése, feltüntetése is szükséges. Hiánypótlást nem nyújtott be, továbbra is fennáll a hiány.  
Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtotta a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőként a közös ajánlattevők 
képviseletében megtett nyilatkozatokat, benyújtott dokumentumokat aláíró J.F. vonatkozásában az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-mintát, valamint a D-PLUS Kft. közös ajánlattevő önálló képviseletére jogosult ügyvezető, N.L. vonatkozásában az aláírási
címpéldányt. Az N.L. ügyvezető vonatkozásában csatolt aláírási címpéldányon N.L. címe nem egyezik meg a D-PLUS Kft. közös 
ajánlattevő hatályos cégkivonatában N.L. ügyvezető vonatkozásában feltüntetett címmel (1021 Budapest, Budenz út 10/B fszt. 2),
nem egyértelmű, hogy N.L. ügyvezető vonatkozásában az ajánlatuk részeként benyújtott aláírási címpéldány vagy a hatályos 
cégkivonat tartalmazza-e a pontos címet. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás.  Ajánlattevő az 
ajánlat részeként benyújtotta az Ajánlati nyilatkozat tárgyú dokumentumot, amelyben valamennyi közös ajánlattevőt feltüntette, 
abban azonban nem tüntette fel az alábbi adatokat: levelezési cím, telefaxszám. Nem állapítható meg, hogy a levelezési cím azért
nem került feltüntetésre egyik közös ajánlattevő vonatkozásában sem, mert az megegyezik az Ajánlati nyilatkozaton az adott 
közös ajánlattevő vonatkozásában megadott címmel; illetve a fax elérhetőség azért nem került megadásra egyik közös 
ajánlattevő vonatkozásában sem, mert azzal a közös ajánlattevők egyike sem rendelkezik. Felvilágosítást nem nyújtott be, 
továbbra is fennáll az ellentmondás.  Közös ajánlattevők képviseletében az ajánlat részeként benyújtásra került a Nyilatkozat 
alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján tárgyú dokumentum, amelyben a W. I. K. és G. Sz. Kft. 
alvállalkozóként megjelölésre került, azonban a nyilatkozat alapján nem egyértelmű, hogy a W. I. K. és G. Sz. Kft.-t, mint ismert 
alvállalkozót valamennyi közös ajánlattevő igénybe veszi-e vagy csak a közös ajánlattevők egyike – utóbbi esetben melyik közös 
ajánlattevő veszi igénybe, illetve melyik közös ajánlattevő nem von be alvállalkozót. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is 
fennáll az ellentmondás.  Közös ajánlattevők képviseletében az ajánlat részeként benyújtásra került a Nyilatkozat alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelésről tárgyú dokumentum, amelyben megjelölésre került, az ajánlattételi felhívás III
.1.2) pontjában előírt P.1. gazdasági és pénzügyi, valamint III.1.3) pontjában előírt M.1. és M.2. műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek társaságunk teljes mértékben megfelel, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények 
teljesülnek. A nyilatkozat alapján nem egyértelmű, hogy a nyilatkozaton feltüntetett valamennyi (P.1., M.1., M.2.1., M.2.2.) 
alkalmassági követelménynek valamennyi közös ajánlattevő megfelel-e és valamennyi előírt alkalmassági feltétel mindkét közös 
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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:
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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 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 

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:

2019.11.22Lejárata:2019.11.13Kezdete:

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:

ajánlattevő vonatkozásában teljesül, vagy – valamennyi / bizonyos – alkalmassági követelménynek csak a közös ajánlattevők 
egyike felel meg; különös tekintettel arra, hogy az ajánlat részeként az M.1., M.2.1. és M.2.2. alkalmassági feltételek 
vonatkozásában benyújtott dokumentumok tartalma szerint ezen alkalmassági követelmények kizárólag a D-PLUS Kft., azaz csak
az egyik közös ajánlattevő vonatkozásában teljesülnek. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás.  
Ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtotta a Nyilatkozat a 2. értékelési szempont keretében bemutatott szakember összefoglaló
ismertetéséről tárgyú dokumentumot, amelyben a 2. értkelési szempontra Sz.L. szakembert mutatta be. Ajánlattevő az ajánlat 
részeként benyújtotta Sz.L. szakember szakmai önéletrajzát, a csatolt önéletrajz azonban az M.2.1. alkalmassági követelményre 
és nem a 2. értékelési szempontra vonatkozik. Nem egyértelmű, hogy az M.2.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában Sz.L. 
szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajzot kéri ajánlattevő figyelembe venni a 2. értékelési szempontra bemutatott 
ugyanezen szakember (Sz.L.) vonatkozásában, és erre figyelemmel nem került csatolásra a 2. értékelési szempont 
alátámasztására külön szakmai önéletrajz. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás.  Ajánlattevő az 
ajánlat részeként benyújtotta a Nyilatkozat a 3. értékelési szempont keretében bemutatott szakember összefoglaló 
ismertetéséről tárgyú dokumentumot, amelyben a 3. értkelési szempontra K.J. szakembert mutatta be. Ajánlattevő az ajánlat 
részeként benyújtotta K.J. szakember szakmai önéletrajzát, a csatolt önéletrajz azonban az M.2.2. alkalmassági követelményre és
nem a 3. értékelési szempontra vonatkozik. Nem egyértelmű, hogy az M.2.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában K.J. 
szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajzot kéri ajánlattevő figyelembe venni a 3. értékelési szempontra bemutatott 
ugyanezen szakember (K.J.) vonatkozásában, és erre figyelemmel nem került csatolásra a 3. értékelési szempont 
alátámasztására külön szakmai önéletrajz. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás.  Ajánlattevő az 
ajánlat részeként benyújtotta a Nyilatkozat a 3. értékelési szempont keretében bemutatott szakember összefoglaló 
ismertetéséről tárgyú dokumentumot, amelyben a 3. értkelési szempontra K.J. szakembert mutatta be. Ajánlattevő az ajánlat 
részeként benyújtotta K.J. szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben a szakember vonatkozásában nyomdai 
gépmester beosztás (pozíció) került feltüntetésre. Ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtotta K.J. szakember szakmai 
önéletrajzát, a csatolt önéletrajzban azonban a szerződés teljesítése során betöltendő pozícióként CTP operátor került 
feltüntetésre. Felvilágosítást nem nyújtott be, továbbra is fennáll az ellentmondás. • Az AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők továbbá az 
ajánlatkérő által előírt indokolást nem nyújtották be, így nem állapítható meg, hogy az ajánlati ára aránytalanul alacsonynak 
minősül-e vagy sem.
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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. Ajánlatkérő 
az ajánlatok értékelése során - az AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő 2. értékelési részszempontra tett 101 hónapos megajánlása helyett, illetve a 3. 
értékelési részszempontra tett 44 hónapos megajánlása helyett; valamint - a Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft. 
ajánlattevő 2. értékelési részszempontra tett 38 hónapos megajánlása helyett, illetve a 3. értékelési részszempontra tett 38 hónapos 
megajánlása helyett Ajánlatkérő – mind a 2., mind a 3. értékelési részszempont vonatkozásában – 36 hónap megajánlással számolt. 
Fentiekre figyelemmel, az ajánlatok értékelését követően az ajánlatok sorrendje a következő: 1.OOK-PRESS Nyomdaipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság összpontszám:10 000,00; 2.AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság összpontszám:8 669,39; 3.Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és 
tanácsadó Zrt. összpontszám:7 382,92; 4.E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft. összpontszám:7 286,80; 5.Adistrict 
Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság összpontszám:7 188,53; 6.Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft. 
összpontszám: 3 794,43. A benyújtott ajánlatok értékelése alapján megállapítható, 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 ajánlattevő – amelyek 
vonatkozásában ajánlatkérő a bírálatot elvégzi – az alábbiak: 1. legkedvezőbb ajánlat: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő; 2. legkedvezőbb ajánlat: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, D-PLUS Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők; 3. legkedvezőbb ajánlat: EUROTRONIK Zrt. ajánlattevő. Ajánlattevő a 
fentiekre figyelemmel az E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő, az Adistrict Reklámügynökség Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevő és a Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft. ajánlattevő ajánlatát nem bírálta. A fentiekre 
figyelemmel értékelt, azonban le nem bírált ajánlatok az alábbiak: -Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 2120 
Dunakeszi, Bulcsú Utca 4 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 33 861 191 Ft ; Pont: 64,86, pont* súlyszám: 5188,53 2.M.2.1 
alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap):36 Pont: 100 
pont*súlyszám: 1000; 3. M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, 
max. 36 hónap): 36 Pont: 100 pont*súlyszám: 1000 -E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 72
/b 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 33 231 756 Ft ; Pont: 66,09, pont* súlyszám: 5286,80 2.M.2.1 alkalmassági feltétel 
szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap):36 Pont: 100 pont*súlyszám: 1000; 3.
M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36 Pont: 
100 pont*súlyszám: 1000 -Hivatalos Biztonsági Okmány és Jegynyomda Kft, 1211 Budapest, Tekercselő Utca 1/C. 1. Összesített nettó 
ajánlati ár (nettó HUF): 97 908 159 Ft ; Pont: 22,43, pont* súlyszám: 1794,43 2.M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember 
többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap):36 Pont: 100 pont*súlyszám: 1000; 3. M.2.2 alkalmassági 
feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max. 36 hónap): 36 Pont: 100 pont*súlyszám: 
1000




