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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1  

Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Postai cím: Üllői út 423. II. em. 1. 

Város: Budapest  

Postai irányítószám: 1181 

 
II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – Városkép c. lap nyomdai kivitelezési munkáinak elvégzése 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére a Városkép c. lap nyomdai kivitelezési munkáinak 

elvégzése 2016. június 01. és 2017. november 30. között, kétheti, összesen várhatóan 31 alkalommal 

történő megjelenéssel, 16 oldalon, lapszámonként 42.000 példányban.  

A kiadvány kivitelezésére jellemzően 16 oldalas kiadványként kerül sor, azonban Ajánlatkérő az egyedi 

megrendelések során ettől kivételes esetekben eltérhet, ezért 12 oldalas, 20 oldalas, és 24 oldalas 

kiadvány nyomdai kivitelezésére vonatkozóan is kéri Ajánlattevők ajánlatát, változatlan paraméterek 

mellett, az összes példányszám terhére.  

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

 

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

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része, XVII. fejezete 

 

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

Kbt.113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás 

 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: - 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2016/04/13) 

 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1   

Rész száma: 2 1  

Elnevezés: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – Városkép c. lap nyomdai kivitelezési munkáinak 

elvégzése 

 

Az eljárás eredményes volt: IGEN 

 

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.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2 Az eljárás eredménye 2 

 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 
 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 
 

1. ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. 
Székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 35-37. 

Minőségi kritériumok Ajánlat  

Meghiúsulási kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 

50.000.- Ft, a 150.000.- Ft, illetve az e feletti megajánlást 

Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

50.000.- Ft + 150.000,- Ft, azaz 

összesen Kettőszázezer Ft 

Késedelmi kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 

10.000.- Ft/ késedelmes nap, a 25.000.- Ft/ késedelmes nap, 

illetve az e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum 

pontszámmal értékeli) 

10.000.- Ft + 25.000 Ft, azaz 

összesen Harmincötezer Ft 

Ár szempont Ajánlat 



1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 16 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés 

időtartama alatt tervezetten 31-szeri megjelenés 

figyelembevételével) 

nettó 646 800.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 12 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége kivételes megjelenés 

figyelembevételével) 

nettó 481 320.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 20 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége) 

nettó 809 340.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 24 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége) 

nettó 961 800.-Ft / lappéldány 

2. ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. 

Minőségi kritériumok Ajánlat  

Meghiúsulási kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 

50.000.- Ft, a 150.000.- Ft, illetve az e feletti megajánlást 

Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

50.000.- Ft + 150.000,- Ft, azaz 

összesen 200.000,- Ft 

Késedelmi kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 

10.000.- Ft/ késedelmes nap, a 25.000.- Ft/ késedelmes nap, 

illetve az e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum 

pontszámmal értékeli) 

10.000.- Ft/késedelmes nap + 

25.000 Ft/késedelmes nap, azaz 

összesen 35.000,-

Ft/késedelmes nap 

Ár szempont Ajánlat 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 16 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés 

időtartama alatt tervezetten 31-szeri megjelenés 

figyelembevételével) 

nettó 13,15 Ft./lappéldány 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 552 300.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 12 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

nettó 10,64 Ft./lappéldány 
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lappéldányban történő kiadási költsége kivételes megjelenés 

figyelembevételével) 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 446.880.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 20 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége) 

nettó 17,68 Ft./lappéldány 

 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 742.560.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 24 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége) 

nettó 20,19 Ft./lappéldány 

 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 847.980.-Ft / lappéldány 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A 
részszempontok 

Pannon Lapok 
Társasága Kiadói 

Kft.  

  

Mediaworks Kiadó és 
Nyomda Kft. 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Meghiúsulási kötbér az 
egyedi megrendelésre 
(minimum 50.000.- Ft, a 
150.000.- Ft, illetve az e feletti 
megajánlást Ajánlatkérő a 
maximum pontszámmal 
értékeli) 

15 10 150 10 150 

Késedelmi kötbér az egyedi 
megrendelésre (minimum 
10.000.- Ft/ késedelmes nap, 
a 25.000.- Ft/ késedelmes 
nap, illetve az e feletti 
megajánlást Ajánlatkérő a 
maximum pontszámmal 
értékeli) 

15 10 150 10 150 

1 (egy) lappéldányra vetített 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
(a műszaki leírásnak 
megfelelő, legfeljebb 16 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt 
nem meghaladó kiadvány 
42.000 lappéldányban történő 
kiadási költsége, a szerződés 

80 10 800 8,68 694,8 
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időtartama alatt tervezetten 
31-szeri megjelenés 
figyelembevételével) 

1 (egy) lappéldányra vetített 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
(a műszaki leírásnak 
megfelelő, legfeljebb 12 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt 
nem meghaladó kiadvány 
42.000 lappéldányban történő 
kiadási költsége kivételes 
megjelenés 
figyelembevételével) 

30 10 300 9,35 280,6 

1 (egy) lappéldányra vetített 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
(a műszaki leírásnak 
megfelelő, legfeljebb 20 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt 
nem meghaladó kiadvány 
42.000 lappéldányban történő 
kiadási költsége) 

30 10 300 9,25 277,7 

1 (egy) lappéldányra vetített 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
(a műszaki leírásnak 
megfelelő, legfeljebb 24 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt 
nem meghaladó kiadvány 
42.000 lappéldányban történő 
kiadási költsége) 

30 10 300 8,93 268 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

2000 1821,2 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Az ajánlatok értékelése 
a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása 
szerint történt, Ajánlatkérő szempontjából a legkedvezőbb megajánlást a Pannon Lapok 
Társasága Kiadói Kft. tette. 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  1-10 
 

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: 2 
 

A pontok kiosztása az ajánlati árak esetében fordított arányosítás: 

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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A pontok kiosztása a késedelmi és meghiúsulási kötbér esetében egyenes arányosítás: 

 

P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin:  a pontskála alsó határa 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
 

1. ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 
Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. 

Minőségi kritériumok Ajánlat  

Meghiúsulási kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 

50.000.- Ft, a 150.000.- Ft, illetve az e feletti megajánlást 

Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 

50.000.- Ft + 150.000,- Ft, azaz 

összesen 200.000,- Ft 

Késedelmi kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 

10.000.- Ft/ késedelmes nap, a 25.000.- Ft/ késedelmes nap, 

illetve az e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum 

pontszámmal értékeli) 

10.000.- Ft/késedelmes nap + 

25.000 Ft/késedelmes nap, azaz 

összesen 35.000,-

Ft/késedelmes nap 

Ár szempont Ajánlat 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 16 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés 

időtartama alatt tervezetten 31-szeri megjelenés 

figyelembevételével) 

nettó 13,15 Ft./lappéldány 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 552 300.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 12 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége kivételes megjelenés 

figyelembevételével) 

nettó 10,64 Ft./lappéldány 

 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 446.880.-Ft / lappéldány 

1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 20 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége) 

nettó 17,68 Ft./lappéldány 

 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 742.560.-Ft / lappéldány 
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1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a 

műszaki leírásnak megfelelő, legfeljebb 24 oldal terjedelmet 

elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 42.000 

lappéldányban történő kiadási költsége) 

nettó 20,19 Ft./lappéldány 

 

azaz 42000 példány összesen 

nettó 847.980.-Ft / lappéldány 

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 

ajánlat kiválasztása szerint történt, Ajánlatkérő szempontjából a legkedvezőbb megajánlást a Pannon 

Lapok Társasága Kiadó Kft. tette. 

 
 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 : Igen 

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

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: 2 - 
 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2  
MÉDIA TEHER Kft. (8412 Veszprém, Alsóharaszt u. 17.) 
 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2  

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 2 

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

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) 
Ajánlatába nem csatolta az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányait, vagy az ajánlatban 
benyújtott aláírási címpéldány szerinti személy által aláírt meghatalmazást, így Ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
 

RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 

Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) 

Ajánlatkérő 2016. április 21-én módosította az Ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési 
dokumentumokat. Ajánlattevő az ajánlatát nem a módosított ajánlati felhívásnak és közbeszerzési 
dokumentumoknak megfelelően tette meg, így az értékelési szempontokra és ezzel szerződéses 
feltételekre is kiható olyan vállalást tett, melynek módosítása hiánypótlás során nem volt javítható. 
Ennek értelmében Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján: 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
 
 
 



1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) További információk: 2 

 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016/05/13) / Lejárata: (2016/05/23)  
 
 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/05/12.) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/05/12.) 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.10) További információk: 2   
 
 

 

 

 


