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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:

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

95A 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

BP 18 Városkép újság nyomdai kivitelezése Tervezetten 6 alkalommal fog megjelenni a BP18 Városkép újság. 1. típusú kiadvány: 
megjelenés: tervezetten 4 alkalommal: Méret: 202x270 mm (vágott) Terjedelem: 60+4 oldal Belív: 60 oldal 4+4 szín, LWC, 70 g Borító
: 4 oldal 4+4 szín, LWC 80 g Kötészet: irkafűzve Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld. 2. típusú kiadvány: megjelenés: 
tervezetten 2 alkalommal: Méret: 202x270 mm (vágott) Terjedelem: 76+4 oldal Belív: 76 oldal 4+4 szín, LWC, 70 g Borító: 4 oldal 4+4
szín, LWC, 80 g Kötészet: irkafűzve Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BP18 Városkép újság nyomdai kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.agoraexpert.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

III. Rész

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

Igen
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Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; - A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett; - Az 
ajánlat összpontszáma :725,02 - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a harmadik legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot. Az ajánlat értékelés alá vont tartalmi elemei: 1. Meghiúsulási kötbér a havi 
megrendelésre (minimum 50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft)(A 150.000,-Ft, illetve az e feletti megajánlást 
Ajánlatkérő a maximális pont-számmal értékeli): 150000 2. Késedelmi kötbér a havi megrendelésre (minimum 
10.000.- Ft/ késedelmes nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) (A 25.000,-ft, illetve az e feletti 
megajánlást Ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli) 25000 3.1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati
ár (nettó HUF) (1. típusú nyomtatvány tekintetében)(a műszaki leírás-nak megfelelő, legfeljebb 60+4 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 45.000 lappéldányban történő kiadási költsége: 129 3.2. 
(egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) (a műszaki 
le-írásnak megfelelő, legfeljebb 76+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó ki-advány 45.000 
lappéldányban történő kiadási költsége: 149

Szöveges értékelés:

725Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; - A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett; - Az 
ajánlat összpontszáma :991,75 - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a második legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot. Az ajánlat értékelés alá vont tartalmi elemei: 1. Meghiúsulási kötbér a havi 
megrendelésre (minimum 50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft)(A 150.000,-Ft, illetve az e feletti megajánlást 
Ajánlatkérő a maximális pont-számmal értékeli): 150000 2. Késedelmi kötbér a havi megrendelésre (minimum 
10.000.- Ft/ késedelmes nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) (A 25.000,-ft, illetve az e feletti 
megajánlást Ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli) 25000 3.1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati
ár (nettó HUF) (1. típusú nyomtatvány tekintetében)(a műszaki leírás-nak megfelelő, legfeljebb 60+4 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 45.000 lappéldányban történő kiadási költsége: 78 3.2. (
egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) (a műszaki 
le-írásnak megfelelő, legfeljebb 76+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó ki-advány 45.000 
lappéldányban történő kiadási költsége: 93

Szöveges értékelés:

992iPixel Nyomda és Grafikai Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata – hiánypótlást követően - mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya 
alatt nem áll.

10411614241HVG Press Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1037 Budapest, Montevideó Utca 14.

Az ajánlattevő ajánlata – hiánypótlást követően - mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya 
alatt nem áll.

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

Az ajánlattevő ajánlata – hiánypótlást követően - mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya 
alatt nem áll.

14410677241iPixel Nyomda és Grafikai Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, 
Sörétgyár Utca 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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgálatás összege: a) 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (1. típusú nyomtatvány tekintetében)(a 
műszaki leírás-nak megfelelő, legfeljebb 60+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 45.000 lappéldányban
történő kiadási költsége: 77 b) (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) (a 
műszaki le-írásnak megfelelő, legfeljebb 76+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó ki-advány 45.000 
lappéldányban történő kiadási költsége 92 Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések
alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; - A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett; - Az ajánlat 
összpontszáma :1000,00 - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

10411614241HVG Press Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 
Budapest, Montevideó Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

Értékelési szempont: 1. Meghiúsulási kötbér a havi megrendelésre (minimum 50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft)(A 150.000,-Ft, 
illetve az e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximális pont-számmal értékeli), súlyszám: 15, egyenes arányosítás 2. Késedelmi kötbér 
a havi megrendelésre (minimum 10.000.- Ft/ késedelmes nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) (A 25.000,-ft, illetve az e feletti 
megajánlást Ajánlatkérő a maximális pontszámmal értékeli), súlyszám: 15, egyenes arányosítás 3. Ajánlati ár 3.1. (egy) lappéldányra 
vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (1. típusú nyomtatvány tekintetében)(a műszaki leírás-nak megfelelő, legfeljebb 60+4 oldal 
terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó kiadvány 45.000 lappéldányban történő kiadási költsége, súlyszám: 35, fordított 
arányosítás 3.2. (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) (a műszaki le-írásnak 
megfelelő, legfeljebb 76+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó ki-advány 45.000 lappéldányban történő kiadási költsége
, súlyszám: 35, fordított arányosítás Folytatás a VI.1.10. pontban

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:

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt; - A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett; - Az 
ajánlat összpontszáma :1000,00 - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot. Az ajánlat értékelés alá vont tartalmi elemei: 1. Meghiúsulási kötbér a havi megrendelésre (minimum
50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft)(A 150.000,-Ft, illetve az e feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximális 
pont-számmal értékeli): 157443 2. Késedelmi kötbér a havi megrendelésre (minimum 10.000.- Ft/ késedelmes 
nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) (A 25.000,-ft, illetve az e feletti megajánlást Ajánlatkérő a 
maximális pontszámmal értékeli) 34987 3.1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (1. típusú 
nyomtatvány tekintetében)(a műszaki leírás-nak megfelelő, legfeljebb 60+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt 
nem meghaladó kiadvány 45.000 lappéldányban történő kiadási költsége: 77 3.2. (egy) lappéldányra vetített 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) (a műszaki le-írásnak megfelelő, legfeljebb 
76+4 oldal terjedelmet elérő, illetve azt nem meghaladó ki-advány 45.000 lappéldányban történő kiadási 
költsége: 92

Szöveges értékelés:

1000HVG Press Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

formakészítési, nyomtatási és kötészeti feladatok

IPRESS Center Central Europe Zrt., 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179., adószám: 25075995-2-43
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1. Folytatás az V.2.5. pontról: A 3.1. sz. és 3.2. sz. részszempontok: 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (1. 
típusú nyomtatvány tekintetében), 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) 
Súlyszám: 35 Az ajánlati ár értékelési szempontok esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére 
vonatkozó ajánlati árát. Az árat egész számokban kell megadni. Ezen értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig Ajánlatké-rő a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével szá-molja ki a kapott pontszámot. A 3.1. és 3.2. 
részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított 
ará-nyosítás az alábbi képlet szerint: Az 3.1 és 3.2. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: P = (Alegkedvezőbb 
/ Avizsgált) x Pmax ahol P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 1. részszempont: Meghiúsulási 
kötbér a havi megrendelésre (minimum 50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft), súlyszám: 15. 50.000,- Ft-nál alacsonyabb megajánlás 
esetén az ajánlat érvénytelen, a 150.000-Ft-nál magasabb összeg megajánlást ajánlatkérő nem értékel. A 3. részszempont tekintetében
az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint az 50.000.-Ft értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott 
ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján a 150.000,-Ft feletti vállalást olyan legkedve-zőbb szintnek tekinti, amelyre és az 

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:

Tekintve, hogy a szerződéskötési moratórium lejárta munkaszüneti napra esik, ezért a szerződés legkorábban a munkaszüneti napot 
követő második munkanapon (2020.06.16.) köthető meg.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.14Lejárata:2020.06.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

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:
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annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maxi-mális pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi 
figyelembe. Ajánlatkérő az 50.000.-Ft értéknél kedvezőtlenebb vállalást az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(
ka)t ilyen vállalás esetén érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a pontszámítás során a kötelezően megajánlásra kerülő 50.000.-Ft 
érték nél-küli többletvállalást veszi figyelembe, ennek megfelelően a 150.000.-Ft vállalást meghala-dó ajánlat esetén is a 150.000.-Ft 
értéket helyettesíti be a pontszámítás képletébe), míg a 50.000.-Ft érték (azaz a többletvállalás nélküli) ajánlat esetében az 
Ajánlatkérő a képletbe – a 0,01 értéket helyettesíti be. A 2. részszempont: Késedelmi kötbér a havi megrendelésre (minimum 10.000.- 
Ft/ késedelmes nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) súlyszám: 15. 10.000,- Ft-nál alacsonyabb megajánlás esetén az ajánlat 
érvénytelen, a 25.000-Ft-nál magasabb összeg megajánlást ajánlatkérő nem értékel. A 3. részszempont tekintetében az ajánlatkérő a 
Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint az 10.000.-Ft értéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem 
lehet, illetve ugyanezen § alapján a 25.000,-Ft feletti vállalást olyan legkedve-zőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még 
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maxi-mális pontot adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. 
Ajánlatkérő a 10.000.-Ft értéknél kedvezőtlenebb vállalást az előbbiekre figyelemmel nem fogadja el, illetőleg az ajánlato(ka)t ilyen 
vállalás esetén érvénytelennek nyilvánítja. Aján-latkérő a pontszámítás során a kötelezően megajánlásra kerülő 10.000.-Ft érték 
nélküli többletvállalást veszi figyelembe, ennek megfelelően a 25.000.-Ft vállalást meghaladó ajánlat esetén is a 25.000.-Ft értéket 
helyettesíti be a pontszámítás képletébe), míg a 10.000.-Ft érték (azaz a többletvállalás nélküli) ajánlat esetében az Ajánlatkérő a 
képletbe – a 0,01 értéket helyettesíti be. Az 1 és 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1
.bb) pontja szerinti egyenes ará-nyosítás az alábbi képlet szerint: Az 1. és 2. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás 
képlete: P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x Pmax ahol P: a vizsgált ajánlattételi elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme, Alegkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi elem, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerek 
alapján kiszámított pontszámok az adott részszempont súlyszámával kerülnek megszorzásra, majd a részszempontonkénti súlyozott 
pontszámokat Ajánlatkérő ajánlatonként összesíti. Ajánlatkérő a számítás során (beleértve a részösszegeket is) kettő tizedesjegyre 
kerekít. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az 
alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 2. Az összegezés FAKSZ ellenjegyzése az EKR-en keresztül 
megtörtént. FAKSZ: Krill Erzsébet, nyilvántartási szám: 49. e-mail: krill.erzsebet@agoraexpert.hu; levelezési cím: 1102 Budapest, 
Hölgy u. 25/B. II/3.




