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II.szakasz: Tárgy

Nyomdai feladatok ellátása 2021

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

+00 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nyomdai feladatok ellátása 2021Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000767312021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

26768496241

SZÉPVÖLGYI ÚT 39

Budapest HU110 1037

Székely Ágnes

szekely.agnes@aofk.hu +36 203124961
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

124A 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

Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni nyomdai és kapcsolódó grafikai szolgáltatások teljesítésére. A nyertes Ajánlattevő feladata 
programfüzetek, prospektusok, kiadványok, Roll-up-ok, szórólapok, névjegykártyák, plakátok, molinók és egyéb nyomdai anyagok 
grafikai tervezése, majd az elfogadott látványtervek alapján az anyagok nyomdai kivitelezése a szerződés időtartama alatt. 
Ajánlatkérő a keretszerződés jellegére tekintettel pontosabban nem tudja meghatározni a mennyiséget. A vállalkozási keretszerződés 
alapján létrejövő egyedi megrendelések értéke és gyakorisága Ajánlatkérő igénye szerinti értékben a szerződés hatálya alatt 
folyamatosan kerül megrendelésre a határozott időtartam leteltéig, vagy a keretszerződés kimerüléséig (amelyik hamarabb 
bekövetkezik). A vállalkozási keretszerződés az aláírás napjától lesz érvényes és hatályos tizennyolc (18) hónapig terjedő időtartamra, 
vagy legfeljebb nettó 65.000.000 Ft, azaz Hatvanötmillió forint nettó keretösszeg eléréséig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ig vállal 
lehívási kötelezettséget.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Második rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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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)

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelő, érvényesnek minősített ajánlatokat értékelte a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat értékelési szempontja szerint.  
Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számolt, majd az így kapott számot beszorozta a 
súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedes jegy pontosságig vette figyelembe az ajánlatok pontszámát. Az 
így kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) felszorzásra kerültek, amelynek eredménye a 
súlyozott pont. Az értékelés tárgyát képező pontszám a súlyozott pontok összege volt. 
 
Ajánlatkérő mindhárom értékelési szempont esetében a fordított arányosítás értékelési módszert alkalmazta. A legjobb ajánlatra 
(legalacsonyabb megajánlás) 10 pontot adott, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazott 
képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1.sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti 
fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 
 
P = (Alegjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000CC Printing Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevővel, valamint az ajánlattal kapcsolatban nem állnak fenn a Kbt. 73-74. §-ában 
meghatározott érvénytelenségi okok. 
 
Vállalási idő 5.000 példánysz., 200x200 mm méretű, 36+4 oldal terjedelmű, borító 4+4 szín, belív 
4+4 szín, borító 300 gr műnyomó, belív 130 gr műnyomó anyagú, irkafűzött, egyszerfóliázott 
borítóval ellátott prospektus tekintetében (min. 5 max. 8 mn) :                                                                                    5 
 
S.O.S. vállalási idő 100 példányszámú, 200x200 mm méretű, 36+4 oldal terjedelmű, borító 4+4 
szín, belív 4+4 szín, borító 300 gr műnyomó, belív 130 gr műnyomó anyagú, irkafűzött, 
egyszerfóliázott borítóval ellátott prospektus tek. (min. 2 max. 4 mn):                                                                       2 
 
Összesített ajánlati ár:                                                                                                                                                 188 339

24782526243CC Printing Szolgáltató Kft., Magyarország 1118 Budapest, Rétköz Utca 55. A/fsz. 2.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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

Indoklás: Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiküldött hiánypótlási felszólításra a hiányokat nem pótolta, ezért nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy Ajánlattevő ajánlata közbeszerzési-, jogi és műszaki-, szakmai szempontból megfelelő-e. Ezért az ajánlat a 
Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

10728350243Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Hunyadi 
János Út 7

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

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:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Indoklás: Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevővel, valamint az ajánlattal kapcsolatban nem állnak fenn a Kbt. 73.§-ában 
meghatározott érvénytelenségi okok. Közös Ajánlattevők nyújtották be a legalacsonyabb megajánlást tartalmazó ajánlatot.  
 
Vállalási idő 5.000 példánysz., 200x200 mm méretű, 36+4 oldal terjedelmű, borító 4+4 szín, belív 
4+4 szín, borító 300 gr műnyomó, belív 130 gr műnyomó anyagú, irkafűzött, egyszerfóliázott 
borítóval ellátott prospektus tekintetében (min. 5 max. 8 mn) :                                                                                    5 
 
S.O.S. vállalási idő 100 példányszámú, 200x200 mm méretű, 36+4 oldal terjedelmű, borító 4+4 
szín, belív 4+4 szín, borító 300 gr műnyomó, belív 130 gr műnyomó anyagú, irkafűzött, 
egyszerfóliázott borítóval ellátott prospektus tek. (min. 2 max. 4 mn):                                                                       2 
 
Összesített ajánlati ár:                                                                                                                                                188 339

24782526243CC Printing Szolgáltató Kft., Magyarország 1118 Budapest, Rétköz Utca 55. A/fsz. 2.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2021.08.05Lejárata:2021.07.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.07.26

2021.07.26
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