Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Nemzeti Örökség Intézete
Fiumei út 16.
Budapest

Postai irányítószám:

1086

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
„A Nemzeti Örökség Intézete kiadványainak nyomdai előállítása, gyártása és szállítása”
Szolgáltatás megrendelés
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Kiadványok nyomdai kivitelezése; kommunikációs és marketing eszközök gyártása; szállítás.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás és szerződéstervezet
mellékletei tartalmazzák.
A keretösszeg nettó 40.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal eseti
megrendelések útján lehívási kötelezettséget. (A 70 %-os lehívási kötelezettség azt jelenti,
hogy a keretösszeg 70%-a, azaz nettó 28.000.000,- Ft biztosan felhasználásra kerül, mint
alapmennyiség, azonban a teljes keretösszeg 30 %-a, azaz nettó 12.000.000,- Ft lehívására nem
vállal Ajánlatkérő kötelezettséget, tehát ezen mennyiség opcionális rész.)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV nómenklatúra):
Fő tárgy:79820000-8 Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások
További tárgyak: 79821000-5 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Kbt. 113. § szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) nyílt

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

-

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

-

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.01.11
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész
száma:

1

Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés „A Nemzeti Örökség
Intézete kiadványainak nyomdai előállítása, gyártása
és szállítása”

Az eljárás eredményes volt [X] igen [ ] nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka:
[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
[ ] A szerződés megkötését megtagadták.
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás:
[ ] igen [ ] nem.

V.2 Az eljárás eredménye:
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk:
A beérkezett ajánlatok száma:
1
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Név:
Cím:
Adószám:
Alkalmasság indoklása:

Keskeny és Társa 2001 Kft.
1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
12744965-2-42
Ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági követelménynek megfelel, az ajánlat érvényes.

1.
Nettó ajánlati ár: 148 413,08 HUF
2.
Környezetvédelmi szempontok:
2.1.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy Budapest teljes területén nettó, azaz csomagolás nélkül számított 25
kg össztömeget meg nem haladó megrendelés esetén kerékpáros futárral szállítja ki a megrendelés
elkészült tárgyait? igen
2.2.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy Budapest teljes területén nettó 25 kg össztömeget meghaladó
megrendelés esetén kizárólag olyan járművel szállítja ki a megrendelés elkészült tárgyait, amely a 6/1990.
(VI.12.) KöHÉM rendelet szerint tisztán elektromos gépkocsi?
nem
2.3.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy valamennyi számláját elektronikusan állítja ki az Ajánlatkérő
részére? igen
V.2.3) Az ajánlatok értékelése:
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A
részszemponto
k
súlyszámai
(adott esetben
az

Keskeny és Társa 2001 Kft.

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és

85,00

10,00

850,00

2.1.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy Budapest teljes
területén nettó, azaz csomagolás nélkül számított 25
kg össztömeget meg nem haladó megrendelés esetén
kerékpáros futárral szállítja ki a megrendelés elkészült
tárgyait?

7,00

10,00

70,00

2.2.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy Budapest teljes
területén nettó 25 kg össztömeget meghaladó
megrendelés esetén kizárólag olyan járművel szállítja
ki a megrendelés elkészült tárgyait, amely a 6/1990.
(VI.12.) KöHÉM rendelet szerint tisztán elektromos
gépkocsi?

7,00

0,00

0,00

10,00

10,00

1.

Nettó ajánlati ár:

2.3.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy valamennyi
1,00
számláját elektronikusan állítja ki az Ajánlatkérő
részére?
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra
adott pontszám szöveges értékelése:

930,00

-

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10
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:
1.
Nettó ajánlati ár: A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A minimálisan kapható pontszám 0. A felolvasólapon az árazott
költségtábla főösszesítőjén szereplő összesített nettó ajánlati árat kell feltüntetni. A nettó ajánlati ár súlyszáma 85.
2.
Környezetvédelmi szempontok: Ajánlattevő köteles megadni az ajánlatbában, hogy a következő környezetvédelmi vállalásokat
vállalja-e. Valamennyi részszempont esetén igen válaszra 10 pont, nem válaszra 0 pont adható.
2.1.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy Budapest teljes területén nettó, azaz csomagolás nélkül számított 25 kg össztömeget meg nem
haladó megrendelés esetén kerékpáros futárral szállítja ki a megrendelés elkészült tárgyait? (súlyszám: 7)
2.2.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy Budapest teljes területén nettó 25 kg össztömeget meghaladó megrendelés esetén kizárólag olyan
járművel szállítja ki a megrendelés elkészült tárgyait, amely a 6/1990. (VI.12.) KöHÉM rendelet szerint tisztán elektromos gépkocsi?
(súlyszám: 7)
2.3.
Vállalja-e ajánlattevő, hogy valamennyi számláját elektronikusan állítja ki az Ajánlatkérő részére? (súlyszám: 1)
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét (vállalkozói díj) – az ajánlattevő valamennyi költségét és kiadását,
különösen az anyag- és gépköltséget, munkadíj és a szállítás, anyagmozgatás költségét, beszerzési, előállítási költséget, jutalékot,
szállítási díjat, egyéb költségeket, díjat, járulékot tartalmazó, az általános forgalmi adó (Áfa) összege nélkül – nettó módon,
egyösszegben és forintban (HUF) kell megadnia. A nettó ajánlati árat és a teljesítés vállalt idejét a Felolvasólapon is meg kell adni.
A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza mindazokat a járulékos költségeket, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez
szükségesek, függetlenül azok formájától és forrásától, így az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét
és kiadását is. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati
feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltséget, kiadásokat
stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen
hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia
minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Ajánlatkérő a pontozás során 2 tizedes jegyig kerekít.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén az alábbi képlet szerint fordított arányosítással ad pontot az ajánlatok tartalmi elemeire.
P=Alegjobb/Avizsgált*10
ahol:
P: az ajánlat pontszáma
Alegjobb: a legalacsonyabb érvényes ajánlati ár

Avizsgált: a vizsgált ajánlati ár
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetén, ideértve a 2. értékelési szempont valamennyi részszempontját, abszolút pontkiosztás
módszerével értékeli az ajánlatokat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név:
Keskeny és Társa 2001 Kft.
Cím:
1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
Adószám: 12744965-2-42
Ellenszolgáltatás összege:
148413,00 Forint
Kiválasztás indoka a nyertes ajánlat esetén:
Ajánlattevő ajánlata érvényes. További ajánlat nem érkezett.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Név:
Cím:
Adószám:
Ellenszolgáltatás összege:
Kiválasztás indoka a második legkedvezőbb ajánlat esetén:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: [ ] igen [X] nem.
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:
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:

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.02.15

Lejárata:

2018.02.26

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.02.14

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.01.30

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A V.2.6) pontban feltüntetett pontos nettó ajánlati ár: 148413,08 HUF
A szerződés a VI.1.1) pontban jelzett moratórium időtartamában is megköthető a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerint.

