
9. melléklet a 9212011. (X!L 30.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

l. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Közbeszerzés tárgya: "Kőbányai Hírek" című Önkormányzati lap nyomdai előállítása vállalkozási 
szerződés keretében, valamint a kész példányok kiszállítása. 

Közbeszerzés mennyisége: 

l. Méret: 
2. Terjedelem: 
3. Példányszám: 
4. Hozott anyag: 
5. Nyomás: 
6. Anyag: 
7. Kötészet 
8. Mennyiség: 

9. Anyagleadás: 

V állalási határidő: 

210 x 297 (A/4) 
16 (különszám), 24, illetve 28 oldal 
35.000 pld. 
compozit pdf. 
4+4 szín 
45 g újságnyomó 
oldalán tűzve 
12 (havonta egy alkalommal jelenik meg, Ajánlatkérő 
azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján a + 30 % eltérés 
lehetőségét fenntartja.) 

minden hónap utolsó szerdáján 16.00 óráig 

az anyagleadást követő héten hétfőn 

A Vállalkozó vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeinek (A kormány 60/1998. (III.27.) sz. rendelete) maradéktalanul 
eleget tesz, az Országi Széchenyi Könyvtár és a területileg illetékes Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár részére tárgyhónapot követő 15. napjáig sokszorosító jelentést és köteles példányt 
küld. 

3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
"Kbt.") 122. § (7) bekezdésének a) pontja alapján, a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.") 122. 
§ (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, tekintettel arra, hogy az 
eljárás becsült értéke nem érte el a 25.000.000,- Ft-ot, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
folytatott le. 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:-

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás 2012. április 27. napján került 
ajánlattevők részére megküldésre. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76.§ (l) bekezdés d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
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annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: Az eljárás 
eredménytelen a Kbt. 76. § (l) bekezdés d) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. 

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): három (3) 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai- szerinti tartalmi eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

Ajánlattevő neve: KMH Print Production Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 24. 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Nettó Ajánlati ár: 17.222.000,- Ft 

Ajánlattevő neve: MEDIAHERO Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Gúla u. 26/b 
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Nettó Ajánlati ár: 16.500.090,- Ft 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként): -

c)** c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: -

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:-

10. Az érvénytelen ajánlatottevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő neve: SO-TA Print Kft. 
Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Testvérhegyi Lejtő l. 
Érvénytelenség indoka: 

l. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.2.3) M.l. pontjában előírta, hogy Ajánlattevőnek az 
ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Karm. rendelet 15. §(3) bekezdésének a) pontja szerint, 
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés 
tárgyából (nyomdai szolgáltatás), szerződésszerűen teljesített referenciáról szóló nyilatkozatát, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolást a Karm. rendelet 16. §(5) bekezdése szerint. 
Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kelllegalább a Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése 
szerinti adatokat, továbbá az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat (legalább a 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szaigáitatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, 
nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a feladat 
rövid leírását (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal). 

Hivatkozott alkalmassági előírás minimumkövetelménye szerint Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben 
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) nem 
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rendelkezik legalább nettó 5.000.000,- Ft értékű nyomdai szolgáltatás tárgyú, befejezett, 
szerződésszerűen teljesített referenciával. 

Az Ajánlattevő által ajánlatukban bemutatott referenciák együttes értéke nem éri el a nettó 5.000.000,
Ft értéket, továbbá a szolgáltatás tárgyánál sem került egyértelműen feltüntetésre, hogy az nyomdai 
szolgáltatás volt, ezért Ajánlatkérőkérte a hiányt pótolni akként, hogy a bemutatott referenciák alapján 
egyértelműen megállapítható legyen valamennyi fentiekben előírt követelmény. 
Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét, hogy a referenciák együttes értékének el kell érnie a nettó 
5.000.000,- Ft-ot. 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 
74. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek 

2. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy Ajánlattevő köteles ajánlatához mintát csatolni, 
melynek paraméterei: min. 4 oldalas, anyag: 45 g újságnyomó, nyomás: 4+4 szín. 
Fentieknek megfelelő mintát az ajánlatukhoz nem csatoltak, ezért ajánlatkérő hiánypótlásra szólította 
fel Ajánlattevőt, amelynek Ajánlattevő határidőben nem tett eleget, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 
74. § (l) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek 

ll. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: -

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. §(6) bekezdés] kezdőnapja:-

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. §(6) bekezdés] utolsó napja:-
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. június 20. 
17.* Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. június 25. 
lS.Összegezés módosításának indoka:-
19. Az összegzés módosításának időpontja:-
20. A módosított összegezés megküldésének időpontja:-
21. Az összegezésjavításának indoka: -
22. Az összegezés javításának időpontj a: -
23. A javított összegezés megküldésének időpontja:-
24. Egyéb információk: -
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